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سیلمرگباردر18استان»جهانصنعت«دالیلوقوعسیالبهایهولناکرادرگفتوگوباکارشناسهابررسیکرد پاس آبشار برای زدن همراه
»جهان صنع�ت«- یکی از بهترین روش ها 
در بازی والیبال زدن آبشار به زمین حریف برای 
خواباندن توپ و امتیازگیری است. در این حرکت 
دو نفر نقش اصلی را دارند و برخی کارشناسان 
باور دارند کسی که پاس آبشار را می سازد حتی از 
آبشارزن هم نقش بیشتری در شکست تیم مقابل 
دارد. این را نوشتیم تا درباره یک مساله تاسف بار 
در این روزهای س��خت بشود چیزهایی نوشت 
و هش��داری داد. اول از نق��ش خبرگزاری دولت 
شروع کنیم که در وسط هزاران خبر و گزارشی 
که می شود تهیه و منتش��ر کرد گریبان مالک 
زرماکارون را گرفته اس��ت که تو اگر می خواهی 
خودروس��از شوی باید بگویی از کجا می خواهی 
س��رمایه بیاوری؟ البته این پرسشگری درستی 
اس��ت اما به نظر می رسد می شد با یک تماس 
تلفن��ی از مالک زرماکارون این را پرس��ید و اگر 
جواب قانع کننده نبود در این باره بیشتر نوشت 
و توضیح داد. همین خبرگزاری اما یک روز قبل 
هم ناگه��ان خبری به نقل از یک عضو مجلس 
یازدهم منتش��ر کرده که اتاق های بازرگانی به 
ویژه اتاق های بازرگانی شهرستان ها در هزینه کرد 
درآمدهای خود تخلف کرده اند و نیز نوشته است 
اتاق بازرگانی ایران باید منابع خود را برای تسهیل 
صادرات اختصاص دهد اما منابع خود را در بانک 

سپرده گذاری کرده و این یک تخلف است و...
نکته بد این داس��تان انتش��ار ای��ن خبر از 
سوی یک فرد فعال بخش خصوصی در برخی 
رس��انه های اقتصادی- تاریخی با اسم مستعار 
است. ش��اید این خبرگزاری می خواهد- تاکید 
داریم ش��اید- پاس گل به خودروسازان دولتی 
بده��د ک��ه از م��ردان دولت کم��ک بگیرند و 
راه ورود احتمال��ی یک خودروس��از را به بازار 
انحصاری ببندند. این همان پاس آبش��ار است 
که داده می ش��ود. برخی از اعضای فعال بخش 
خصوصی که روزگاری در اتاق تهران مدیر بودند 
و برخی از آنها هنوز از سوی تشکل ها در هیات 
نماین��دگان اتاق ایران هم عضویت دارند نیز با 
دادن اطالعات به نمایندگان مجلس به آنها پاس 
آبشار زدن به بخش خصوصی می دهند. این از 
شگفت انگیز ترین رخدادهای اقتصاد سیاسی در 
ایران است که مدیران نهادهای مدنی به جای 
گفت وگوی درون بخش خصوصی سعی دارند 
به نهادهای قدرت پاس آبشار دهند. یادآوری این 
نکته ضروری است که اگر چرخ جوری چرخید 
ک��ه مزه انتخابات بعدی باز هم به دهان ش��ما 
خوش��مزه نبود می خواهید چه کنید؟ واقعیت 
تلخی است که حاال باید از مدیران باسابقه بخش 
خصوصی بخواهیم دعوای درون خانواده به بیرون 
درز نکند و پای نهادهای قدرت به میان کشیده 
نش��ود. در این صورت نه از تاک نشان می ماند 

نه از تاک نشان.

سرمقاله

یادداشت

نقد روز

 ضرب االجل اروپا برای
 احیای برجام
 دکتر صالح الدین هرسنی*

برنامه ای  جوزف بورل 
را ب��رای نج��ات و احیای 
برج��ام ارائه داده اس��ت. 
برنام��ه پیش��نهادی و به 
ابت��کار  روایت��ی هم��ان 
بورل  دیپلماتی��ک  عمل 
در روزنامه )فایننش��ال تایمز( بریتانیا انعکاس 

یافته است. 
ادامه در همین صفحه

توصیف حاشیه نشینی
رضا صادقیان

یکی از مش��کالتی که 
امروزه گریبان گیر شهرهای 
بزرگ جهان و خصوصا ایران 
ش��ده، ظهور و رشد پدیده 
حاشیه نش��ینی در شهرها 
اس��ت. براساس تحقیقات 
صورت گرفته، حاشیه نش��ینی از جمله عوامل 
تهدید کننده زیست شهروندان، کاهش کیفیت 
زندگی در مناطق، حس ناامنی و کاهش ناامیدی 

از وضعیت روزمره است. 
ادامه در همین صفحه

فیلتر نت  ملی»جهان صنعت« در گفت و گو با کارشناسان وضعیت کیفیت و سرعت اینترنت را بررسی کرد
اعتراض کاربران به کاهش کیفیت خدمات اینترنتی

رتبه برتر ایمنی جنوب شرق 
کشور  به فوالد هرمزگان رسید

»جهان صنعت«- شرکت فوالد هرمزگان 
موفق شد  نشان درجه ۲ ایمن یار جنوب شرق 
کشور و  عنوان واحد برگزیده و نشان درجه 
۱ ایمنی جنوب ش��رق را به خود اختصاص 
دهد. به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد 

هرمزگان، کمیته اعطای نشان ایمنی  ...

 »جهان صنعت« در گفت و گو با کارشناس ارشد روابط کار 
بررسی کرد

 آرزوی محال صاحب خانه شدن 
کارمندان و کارگران

»جهان صنعت«- در حالی که خرید مسکن و حتی 
اجاره آن امروز تبدیل به یکی از مهم ترین مشکالت و 
چالش های معیشتی بخش قابل توجهی از مردم ایران 
شده، محمد زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی چندی پیش به مناسبت گرامیداشت روز 

جهانی تعاون بر لزوم فعال شدن  ...

»جهان صنعت« وضعیت بازار سرمایه را در سایه 
متغیرهای داخلی و خارجی تحلیل کرد

 بورس در دوراهی صعود و نزول
»جهان صنع�ت«- بازار س��رمایه ط��ی ماه های 
اخیر شرایط وخیمی را تجربه کرده و اکنون در رکود 
معامالتی جدی به سر می برد.  به نحوی که میانگین 
هفتگی  ارزش معامالت خرد مدت هاس��ت در کانال 
دو هزار میلیارد تومانی سیر می کند و توانایی ورود به 

کانال های باالتر را ندارد ...

رییس مرکز فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق 
معاونت علمی در گفت وگو با »جهان صنعت« مطرح کرد

وقتی اسطوره های ایرانی 
وارداتی می شوند!

نادر نینوایی- عموم��ا وقتی صحبت از 
خام فروش��ی مطرح می ش��ود بیشتر مساله 
خام فروشی نفت به ذهن متبادر می شود. واقعیت 
این اس��ت که مساله خام فروشی به هیچ وجه 

محدود به نفت و پتروشیمی نبوده  ...
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ادامه سرمقاله

خبر

ادامه یادداشت

ب��ورل در این روزنامه این گونه اظهار کرده اس��ت 
که کارزار فشار حداکثری واشنگتن بر ایران شکست 
خورده است، اما به رغم تالش اعضای باقی مانده در 
برجام، مردم ایران نتوانستند به جهت برقراری نظام 
تحریم، از عواید و مزایای پیش بینی ش��ده در برجام 
اس��تفاده کنند. حال اگرچه طرح پیش��نهادی بورل 
در احیای برجام بی نقص نیس��ت، اما بهترین توافقی 
است که می تواند به عنوان تسهیل کننده مذاکرات به 
کار گرفته ش��ود، چرا که در آن طرح به همه عناصر 
ض��روری پرداخته ش��ده و دربردارنده خواس��ته ها و 
مطالبات همه طرف ها اس��ت. در خاتمه طرح،  بورل 
قویا هشدار می دهد که در صورت رد شدن این مصالحه 
پیشنهادی خطر یک بحران هسته ای خطرناک پیش رو 

خواهد بود.
 بنابرای��ن و آن گونه که ب��ورل تاکید می کند نیک 

پیداست که این طرح و برنامه او را باید گام آخر و تنها 
فرصت آخر برای نجات و احیای برجام دانست. به عبارت 
دیگر متن تهیه شده آخرین فرصت ممکن مصالحه حول 
احیای برجام است. بنابراین طبق ابتکار عمل دیپلماتیک 
بورل می توان گفت که توپ مذاکره در زمین تهران قرار 
گرفته است. حال در شرایطی که اروپا به واسطه ابتکار 
دیپلماتیک بورل ضرب االجلی را در دستور کار قرار داده 
است، شاهد ابهام و حتی سردرگمی در تیم مذاکره کننده 
هسته ای هستیم، به این معنی که تصمیم جدی و عزم 
راس��خی برای زنده س��ازی و احیای برجام از سوی تیم 
مذاکره کننده دیده نمی شود و گاه به میخ مذاکره می زنند 
و گاه به نعل غنی سازی می کوبند. ضمن آنکه تمایلی هم 
ندارند که تحت سیاست اغوا و ترغیب مسکو، هشدار های 

اروپا را راهنما و دستور کار احیای برجام کنند. تحت این 
شرایط، تصمیمات و رفتار تیم مذاکره کننده طبق اصل 
)یک گام به پیش و دو گام به پس( موجب سوء برداشت 
طرف مقابل شده است. این رفتار ایران برای غرب حامل 
این پیام است که تهران در این دست از رفتار ها در واقع 
درصدد خرید زمان اس��ت و به جای آنکه برای احیای 
برج��ام به پای میز مذاکره بیاید، به صورت هدفمند در 
مسیر کاهش تعهدات برجامی یعنی غنی سازی اورانیوم و 
حتی عبور از نقطه »گریز هسته ای« گام برمی دارد. نقطه 
گریز هس��ته ای  به مرحله ای در سیاست های هسته ای 
گفته می شود که دولت های دارای پروژه های هسته ای 
بالقوه و حتی بالفعل می توانند به سوی تولید تسلیحات 
هسته ای نظیر بمب و کالهک هسته ای حرکت کنند. 

نکته آن اس��ت که سیاس��ت تعلل تهران در حرکت به 
سمت مذاکره متوجه آژانس هسته ای نیز شده است به 
گونه ای که همین دست از رفتار ها به ویژه مخالفت با نصب 
دوربین ها در مراکز هسته ای، آژانس را در مسیر صدور 
قطعنامه و محتمال در آینده در ذیل فصل هفتم منشور 
ملل متحد قرار می دهد. واقعیت آن است که رابطه ایران با 
آژانس در قضیه نصب دوربین ها بابت واپایش فعالیت های 
هسته ای به مخالفت و مناقشه فزاینده رسیده و همین 
مخالفت موجب گزارش چندنوبته رافائل گروسی حول 

فعالیت های هسته ای تهران شده است.
 گزارش گروسی اگرچه گفته می شود که به نوعی به 
سیاسی کاری دچار است، اما بر این نکته تاکید می کند 
که تهران تحت نظارت آژانس و پادمانی هسته ای عمل 
نمی کند. بنابراین طب��ق انگاره ها و  قالب های ادراکی- 
تحلیلی رافائل گروسی، غیرمنتظره نیست که نشست 

بعدی شورای حکام منتج به صدور قطعنامه  دیگری علیه 
ایران شود. همه این جزر و مدها و تنش ها در شرایطی 
رقم می خورد که مقامات تل آویو تحت تاثیر سیاس��ت 
خاورمیانه ای جدید بایدن  نقشه تهدید و توانایی ضربه 
زدن به پروژه هس��ته ای را در دستور کار قرار داده اند و 
با تمهید س��امانه »پرتو آهنین« خود را در قبال پاسخ، 
واکنش و اقدام متناس��ب تهران ایمن ساخته اند. حال 
با توجه به شرایط اقتصادی و تهدیدات فزاینده مقامات 
تل آویو و همچنین سایه انداختن صدور قطعنامه های 
آژان��س که دیگر نمی توان آنها را کاغذپاره خواند، بهتر 
آن است که مقامات تهران ضرب االجل بورل را دستمایه 
مذاکره حساب شده حول محور احیای برجام کنند و از 
قرار دادن جهان در آس��تانه یک تنش و جنگ هس��ته 

خودداری نمایند.
* کارشناس مسائل بین الملل

»جهان صنعت«- سیل، ۱۸ استان را درگیر کرده و 
همچنان قربانی می گیرد. مقامات و مسووالن در دولت و 
نهادهای دیگر از جمله ارتش و سازمان های امدادی تمام 
تالش خود را به کار گرفته اند تا شرایط هرچه سریع تر و 

به بهترین نحو مدیریت شود. 
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور تاکید کرده که 
دولت در اولین جلسه این هفته خود برای جبران خسارت 

سیل ها تصمیم گیری خواهد کرد.
طبق آخرین اخبار و آن طور که احمد وحیدی وزیر 
کشور در گفت و گوی زنده تلویزیونی با اخبار ساعت ۱۴ 
ش��بکه یک سیما، در روز جمعه گفت: متاسفانه در دو 

سه نقطه کشور بیشتر از سایر مناطق تحت تاثیر فعالیت 
س��امانه های بارشی، شاهد مش��کل بودیم که امامزاده 
داوود)ع(، منطقه فیروزکوه و یزد از جمله آنها هستند. 

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش به فوتی های 
ناش��ی از بارش سیل آس��ای اخیر در کش��ور اش��اره و 
خاطرنشان کرد: در بعضی از استان ها به صورت موردی 
گزارش هایی از فوت افراد به ثبت رسیده است. اما آمار 

فوتی ها در دو نقطه امامزاده داوود )ع( و فیروزکوه بیشتر 
از سایر نقاط است و آمار قطعِی در این دو نقطه پس از 

مشخص شدن مفقودین حادثه معلوم می شود.
وحیدی با بیان اینکه در حال حاضر کشور در حالت 
هش��دار اس��ت، افزود: با وجود حجم زیاد بارندگی ها و 
غیر قابل پیش بینی بودن این گونه بارش ها، مدیریت خوبی 
انجام ش��ده است. رعایت توصیه ها و توجه به هشدارها 

توس��ط مردم می تواند به دس��تگاه های خدمات رسان 
کمک شایانی کند.

آخرین آمار قربانیان
آمار قربانیان مدام در حال تغییر است اما بر اساس 
آخرین آمار اعالمی تا زمان تنظیم این خبر و به گفته 
رییس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر شمار 
سیل در سراسر کشور به ۳۴ تن رسیده و حدود ۲۰ نفر 

نیز همچنان مفقودند.
مهدی ولی پور درباره آخرین وضعیت امدادرس��انی 
به س��یل زدگان در سراسر کش��ور گفته: پس از اعالم 
هش��دار سازمان هواشناس��ی درباره بارش شدید باران 

در نقاط مختلف کشور و احتمال جاری شدن سیالب، 
سازمان امداد و نجات امدادگران را در سراسر کشور و به 
خصوص در استان های دارای احتمال بیشتر وقوع سیل 
به حالت آماده باش کامل درآورد. همچنین بالگردهای 
امدادی در اس��تان های در مع��رض خطر نیز به حالت 

آماده باش درآمدند. 
وی با بیان اینکه انبارهای امدادی نیز از نظر تجهیزات 
اسکان، اقالم زیستی و موادغذایی در این استان ها تقویت 
شدند، گفت: همچنین با استفاده از تجارب سال های قبل، 
پیش بینی الزم برای اختصاص اماکن اسکان اضطراری در 

این استان ها در دستور کار قرار گرفت.

به عبارتی، حاشیه نشینی آسیب ها و هزینه های 
زی��ادی را هم به س��اکنان حاش��یه های ش��هرها و 
جامعه تحمیل می کند. اولین پژوهشگری که مفهوم 
حاشیه نش��ینی را به کار برد، رابرت ای. پارک بود. او 
معتقد بود حاشیه نشینی نتیجه عملکردهای اقتصادی 
و سیاس��ی اس��ت، بنابراین برای ش��ناخت ظهور و 
گسترش روند حاشیه نشینی  باید به سراغ بازخوانی 
سیاس��ت گذاری  دولت ه��ا رفت. اساس��ا پدیده های 
اجتماعی و دشواری های مرتبط با این مسائل پس از 
آنکه سیاست های نادرست به اجرا گذاشته می شوند، 
توسعه نامتوازن از سوی نهاد قدرت به اجرا گذاشته 
می ش��ود و یا دولت ها در حوزه سیاستگذاری پاسخ 

مناسبی به مطالبات اقتصادی شهروندان نمی دهند 
و امکان حل بنیادین مش��کالت اجتماعی را ندارند، 

رخ می دهند.
به صورت مشخص تر، بعد از اصالحات ارضی سال 
۱۳۴۱ نیروی عظیمی از جمعیت روستایی به علت 
از بین رفتن سیس��تم مدیریت سنتی در روستاها، 
برهم خوردن نظم گذش��ته و کاه��ش درآمد، برای 
یافتن شغل و کسب درآمد بهتر راهی شهرها شدند. 
ادامه یافتن همین روند و رشد پدیده شهرنشینی با 
تکیه بر درآمدهای نفتی و ادامه یافتن رشد نامتوازن 
در ش��هرهای کشور باعث شده طی نیم قرن گذشته 

ش��اهد افزایش پدیده شهرنشینی و حاشیه نشینی 
در کشور باش��یم. برخی از پژوهش��گران باور دارند 
حاشیه نشینی انتقال فقر روستایی به شهرها است، در 
صورتی که کاهش درآمد خانوار شهری نیز می تواند 
زمینه ساز حاشیه نشینی باشد، بنابراین برای بررسی 
رشد حاشیه نش��ینی نمی توان فقط عامل مهاجرت 

روستاییان به شهرها را مدنظر قرار داد.
واپسین آمار »پراکندگی برخی حاشیه نشینان« 
براساس اعالم ستاد ملی بازآفرینی و مرکز آمار ایران 
در س��ال ۱۳۹۵، باالترین می��زان درصد جمعیت 
حاشیه نشین در شهرهای کرج با ۳۸/۵ و زاهدان با 

۳۸/۵ درصد بوده است. براساس این آمار شهرهای 
کرمانشاه، مشهد، اهواز، همدان، کرمان و تبریز در 
رتبه های بعدی قرار می گیرند. چنانچه این درصدها 
را با توجه به جمعیت شهرها محاسبه کنیم، نتیجه 
بسیار هشداردهنده خواهد بود. براساس گفته های 
وزیر سابق مسکن و شهرسازی و ریاست کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی، بیش از ۳۰ درصد 
از جمعیت کش��ور در حاشیه شهرها و به اصطالح 
حاشیه نشین هستند. به عبارتی کشور با جمعیت 
رو به رشدی روبه رو است که طی سال های گذشته 
نه تنها کاهش نیافته، بلکه با روند افزایشی روبه رو 

بوده است.

چنانچه نرخ تورم، افزایش قیمت زمین و مسکن، 
افزایش اجاره بها و جابه جایی اجاره نشین ها براساس 
گزارش یکی از پلتفرم های حمل و نقل شهری در سال 
جاری را در نظر بگیریم، به این نتیجه خواهیم رسید 
که وضعیت امروز حاشیه نشینان در مقایسه با شش 
سال گذشته رشد داش��ته است. در واقع بسیاری از 
خانوارها به دلیل افزایش هزینه های روزمره زندگی 
و ناتوانی از تامین این قبیل هزینه ها ناچار شده اند از 
متن محله های با کیفیت به سوی مناطق کم  برخوردار، 
بافت های فرسوده شهری و مناطق حاشیه ای شهرها 

نقل مکان کنند.
* کارشناس اقتصادی

ضرب االجل اروپا برای احیای برجام

18 استان کشور درگیر سیل هستند
افزایش قربانیان سیل در کشور به 34 تن

توصیف حاشیه نشینی

رنا
ای



2
t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی

info@jahanesanat. ir

انتصاب نماینده ایران در دفتر سازمان ملل
»جهان صنعت«- براساس پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور، 
»محسن نذیری« اصل به عنوان سفیر جدید و نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل 
در وین و همچنین نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تعیین شد.»نذیری 
اصل« دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل است و عالوه بر عنوان سفیر و نماینده 
دائم اسبق ایران نزد مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، سابقه حضور در چندین 

ماموریت در حوزه سازمان های بین المللی را در پرونده کاری خود دارد.

ناوگروه نیروی دریایی ارتش راهی روسیه شد
»جهان صنعت« - دهمین ناوگروه صلح و دوستی در دریای خزر راهی جمهوری 
روسیه شد.مراسم بدرقه دهمین ناوگروه رزمی ، آموزشی نیروی دریایی ارتش با هدف 
شرکت در رژه دریایی جمهوری فدراتیو روسیه در منطقه چهارم دریایی امام رضا )ع( 
بندر انزلی با حضور فرماندهان و مسووالن بلندپایه نیروی دریایی ارتش در این منطقه 

برگزار شد.  دو شناور پیکان و جوشن در ماموریت این ناوگروه حضور دارند.

هشدار وزیر اطالعات:
کشورهایی که به دشمنان ملت ایران کمک کنند 

منتظر تالفی باشند
»جهان صنعت«- سیداس��ماعیل خطیب وزیر اطالعات عصر پنجشنبه در 
جلس��ه شورای تامین استان کردستان که در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه 
ایجاد امنیت مردم محور و اطالعات پایه از راهبردهای سند تحول وزارت اطالعات 
به شمار می رود اظهار کرد: همه تالش های دولت مردمی و انقالبی رییسی بر رفع 
مشکالت و ارتقای معیشت مردم متمرکز شده است.وی جنگ کنونی علیه نظام 
اس��المی ایران را جنگ ترکیبی خواند و گفت: آمریکا با اس��تفاده از جنگ نرم و 
تحریم های ظالمانه به دنبال احیای سلطه تضعیف شده خود در منطقه بوده، اما با 
شکست مواجه شده است.وزیر اطالعات با اشاره به تحرکات گروهک های ضدانقالب، 
به کشورهایی که زمینه و بستر اقدام علیه جمهوری اسالمی ایران را فراهم می کنند 
هشدار داد و افزود: کشورهایی که به دشمنان ملت ایران کمک کنند، منتظر تالفی 
باش��ند. وی با اش��اره به مزدوری گروهک ها برای رژیم صهیونیستی عنوان کرد: 
گروهک کومله به عنوان مزدور رژیم صهیونیستی عمل می کند.خطیب استفاده از 
ظرفیت رسانه ملی، رسانه ها و شخصیت های فرهنگی و فضای مجازی را برای افشای 
جنایات گروهک های ضدانقالب و تشریح خدمات و موفقیت های کشور در قالب 
جهاد تبیین ضروری دانست و تصریح کرد: نیروهای امنیتی و اطالعاتی از هرگونه 
تحرکات دشمن به خوبی آگاه هستند و اقدامات تهاجمی و آفندی در دستور کار 

جامعه اطالعاتی است.

دادگاهی در بلژیك حکم داد
تمدید ممنوعیت انتقال اسداهلل اسدی به ایران 

»جهان صنعت«- دادگاهی در بلژیک، ممنوعیت انتقال اسداهلل اسدی، دیپلمات 
س��ابق جمهوری اسالمی به ایران یا کشور ثالث را دو ماه دیگر تمدید کرد.اسدی 
با ادعای دس��ت داش��تن در طرح بمب گذاری در یک همایش سازمان مجاهدین 
خلق ایران به بیست سال زندان محکوم شده است.دادگاه صادرکننده این حکم به 
شاکیان این پرونده و همچنین آقای اسدی تا ۲۴ شهریور مهلت داد که لوایح خود 
را ارائه دهند و روز ۲۸ شهریور را هم برای شنیدن استدال ل های دو طرف تعیین 
کرد. پارلمان بلژیک اخیرا معاهده انتقال زندانیان با ایران را تصویب کرد، اقدامی که 

راه را برای بازگشت اسداهلل اسدی به ایران باز می کند.

انتقاد قائم مقام حزب موتلفه از »انتشار فیلم علیه گشت ارشاد«
نباید عقب نشینی کرد

»جهان صنعت« -  حمیدرضا ترقی گفت: ایجاد دوقطبی در موضوع برخورد 
با بی حجابی و ساخت و انتشار کلیپ های تحریک کننده علیه گشت ارشاد در اوج 
موفقیت دیپلماسی ایران، توطئه دشمنان و منافقان داخلی و خارجی برای کم رنگ 
کردن موفقیت های نظام در جهان است.قائم  مقام حزب موتلفه افزود: بی حجابی و 
سس��ت کردن مقابله با عدم رعایت قانون عفاف و حجاب به بهانه های س��اختگی 
گشت ارشاد، همگی مقابله ضدانقالب با جامعه سازی اسالمی است و نباید در برابر 
آن عقب نشینی کرد.ترقی تصریح کرد: رعایت حجاب هم یک تکلیف واجب شرعی 
و هم یک  تکلیف قانونی است. کسانی که به وجوب شرعی آن اعتقاد ندارند باید از 
الزام قانونی آن مثل بقیه قوانین تبعیت کنند و برخورد با قانون شکن وظیفه ضابطین 
قضایی است.وی از کوتاهی های دستگاه ها در طول ۴ دهه به لحاظ کار فرهنگی در 

این زمینه انتقاد کرد و گفت: کار ریشه ای به موازات کار ظاهری باید انجام شود.

نماینده مجلس:
استیضاح ها بازی سیاسی است 

»جهان صنعت« - مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اس��المی در رابطه با تفکیک و جداسازی برخی وزارتخانه ها، 
گفت: موضوع جداسازی هایی که این روزها مطرح می شود، گره گشای مشکالت 
امروز نیست و تجربه های گذشته ما نیز در این زمینه موفق نبوده است. آنچه 
پی��ش از این تجربه کرده ایم به ما می گوید ایجاد وزارتخانه های جدید دردی 
از م��ا دوا نمی کند.به گزارش مهر، وی گف��ت: حتما در فعالیت جداگانه این 
وزارتخانه ها ایراداتی وجود داش��ته که این ادغام ها صورت گرفته اس��ت. باید 
بدانیم چاره مشکالتی که امروز با آن مواجه هستیم این نیست که دوباره به 
حالت قبل بازگردیم، آنچه باید اصالح شود مشکالت ساختاری نیست، بلکه 
ضعف های مدیریتی است.ویس کرمی در رابطه با تصمیم نمایندگان مبنی بر 
به تعویق انداختن استیضاح »فاطمی امین«، گفت: باید به این نکته اشاره کنم 
که همیشه همه استیضاح هایی که عنوان می شوند، کارشناسی شده و در راه 
خدمت به مردم نیس��تند. در واقع گاهی در این مس��ائل، بازی های سیاس��ی 

اتفاقات را رقم می زنند.

احمد خاتمی:
غرب قرارگاه فرهنگی علیه حجاب را فرماندهی می کند

»جهان  صنعت«- خطیب این هفته نماز جمعه تهران ترویج بی حجابی و 
شبهه افکنی در رابطه با حجاب در یکی دو هفته اخیر را عملی برشمرد که غربی ها 

به آن دامن می زنند و قرارگاه فرهنگی علیه حجاب را فرماندهی می کنند.
سیداحمد خاتمی گفت: در نوبت قبل بیان کردم که حجاب مبنای قرآنی 
و فقهی دارد و علما آن را از ضروریات دین می دانند و به این شبهه اشاره کردم 
که برخی می گویند شما چرا مشکالت اقتصادی را رها کرده اید و به چند تار 
موی زنان می پردازید؟ پاسخ این شبهه را نیز دادم که فریاد ما درباره مشکالت 
اقتصادی اگر بیش از موضوع حجاب نبوده باشد کمتر نبوده است.  بخشی از 
حرف من را تحریف کردند. گفته بودم بسیاری از کسانی که »بی حجاب هستند« 
اما »شل حجابی و کم حجابی« را به حرف من اضافه کردند. کم حجابی هم گناه 
است، اما من درباره »بی حجابی« حرف زدم.امام جمعه موقت تهران افزود: گفتم 
بسیاری از بی حجاب ها برخاسته از همین خانواده هایی هستند که تدین ندارند. 
این حرفی بود که من زدم. اصال در کالم من اسمی از »دزدها« نبود. بعد از خطبه 
دیدم که منتشر شده فالنی گفته است که اکثر بی حجاب ها از خانواده دزدها 
هستند. من به آن خبرنگاری که این کار را کرده است می گویم امانت داری شما 

کجا رفته است؟ یک ماه تا توانستند فحاشی و هتاکی بی منطق کردند.
وی افزود: من گفتم اکثر آنها یعنی برخی از آنها! چه بس��ا یک خانمی از 
خانواده متدینی باشد اما از آنها بریده باشد. من گفتم »اکثر«، اکثر مفهوم دارد. 
کلمه دزد را من اصال نگفتم. هم تلویزیون این خطبه ها را پخش کرده است و 
مردم دیده اند و هم مکتوب خطبه ها که از ابتدا تا انتها آن را می نویسم موجود 

است. از خداوند می خواهم به همه ما امانت داری را عنایت کند.

آرزو فرش�ید- آن رییس جمهوری که از خبر
داخل ماش��ین و با نگاه کردن به چهره مردم 
متوجه رضایت آنها از شرایط می شد، رفته اما 
جایش را رییس جمهوری گرفته که به این هم 
نیاز ندارد و بدون هیچ ابزاری، از افکار و نظرات 
مردم مطلع می ش��ود! شاهدش اظهارات اخیر 
آقای رییسی در جمع مردم کبودرآهنگ است 
که گفته »مردم رسما اعالم می کنند می توان 
ب��ا مقاومت، تحریم را بی اثر کرد«. او در حالی 
از بی اثر شدن تحریم و میل مردم به مقاومت 
در براب��ر آن گفته و تاکی��د می کند »وظیفه 
خود می دانیم به خواس��ت مردم ایس��تادگی 
مقابل زیاده خواهان و مقابل نظام سلطه را در 
دس��تور کار قرار دهی��م و از مواضع جمهوری 
اسالمی عقب نش��ینی نکنیم« که اتفاقا کمر 
مردم زیر بار این حجم از فش��ار اقتصادی خم 
شده است. سفره مردم روز به روز آب می رود؛ 
نارضایتی انباشت شده زیر پوست شهر هم که 

به جای خود.
در چنین ش��رایطی آقای رییس��ی چشم 
در چش��م ما دوخته و می گوید که خواس��ت 
مردم همین است!   البته پیش از او هم برخی 
از مس��ووالن از جمل��ه محمد ج��واد ظریف 
چنین حرف��ی زده و مقاومت را انتخاب مردم 
دانس��ته بودند.مقاومت در مقابل زیاده خواهان 
ارزش و الزامی است که نه ما انکارش می کنیم 
و نه هر فرد میهن پرس��ت دیگ��ری، اما آقای 
رییس��ی قب��ل از بیان چنی��ن کلی گویی ها و 
انداختن بار مسوولیت تصمیمات فعلی و نتایج 
آن که زندگی مردم را هر روز سخت تر می کند 
ب��ه دوش خود مردم، باید توضیح دهد که اوال 
منظور از زیاده خواهی و مقاومت دقیقا چیست؟ 
آیا این سخن ایشان را به معنی حرکت در مسیر 
تشدید تحریم ها و یا لغو نشدن آنها تعبیر کنیم 
و مهیای روزهای سخت تر از سخت تر شویم؟! 
دوم��ا آقای رییس جمهور باید بگوید که کدام 
م��ردم ، کی و با چه مکانیس��می ب��ه وی این 
اطالع را داده اند که تحریم ها بی اثر ش��ده و ما 
همچنان قادر به مقاومت هستیم؟ سوما آقای 
رییس��ی باید توضیح دهند که آیا به تبعات و 
عاقب��ت اینطور اظهارنظره��ا و از جانب مردم 
سخن گفتن ها فکر کرده اند؟ حواسشان است 
که چطور هیزم بر آتش خشم نارضایتی عمومی 

می ریزند یا خیر؟
به خودشان قوت قلب می دهند � 

صادق زیباکالم استاد 
دانشگاه و فعال سیاسی   
این ط��ور از جانب مردم 
سخن گفتن ها را ناشی از 
نیاز مسووالن به مقبولیت 
می داند و هشدار می دهد 
که این رویه نتیجه ای غیر از بیشتر خشمگین 

کردن مردم ندارد.
او به »جهان صنعت« گفت: »ما در کشورمان 
صداهای متعدد و مختلفی را می شنویم که نام 
خ��ود را مردم می گذارند ام��ا اگر دقت کنیم 
خواهی��م دید که این صدای خود مس��ووالن 
است. صدایی که یا از سوی مسووالن مثل آقای 

رییسی بیان می شود و یا رسانه های نزدیک به 
آنها یا تریبون هایی مثل نماز جمعه و صداوسیما. 

تمام اینها از جانب مردم سخن می گویند.«
وی ضمن نقد از سخنان اخیر رییسی گفت: 
» می توان خیلی س��اده به آقای رییسی نشان 
داد که چقدر در اش��تباه اس��ت. می توان یک 
نظرسنجی ساده توس��ط هر ارگانی که مورد 
تایید آقای رییس��ی است، انجام داد و از مردم 
پرسید که آیا شما شرایط اقتصادی موجود را 
به عنوان مقاومت می پذیرید و با آن همراهی 
می کنید یا خیر. حتی اگر هشتاد درصد مردم 
نظر دیگری داش��تند و فقط بیس��ت درصد با 
آقای رییسی همراهی کردند، آقای رییسی به 
اعتبار آن بیس��ت درصد بگوید که ما سیاست 
مقاومت را ادامه می دهیم اما من شک دارم که 
حتی بیست درصد مردم هم با آنچه که آقای 
رییس��ی می گوید همراه باش��ند به این خاطر 
ک��ه واقعا گرانی ها کارد را به اس��تخوان مردم 

رسانده است.«
زیب��اکالم همچنین گفت: »به نظر من در 
آن نظرس��نجی از م��ردم این را هم بپرس��ند 
که در نتیجه مقاومت قرار اس��ت چه به دست 

آوریم؟«
وی در پاس��خ ب��ه اینکه دلی��ل این خود 
مردم پنداری در ذهن مسووالن چیست؟ گفت: 
»به نظر من اینها چاره ای غیر از این رفتار ندارند. 
صداوس��یما، مطبوعات، تریبون های مختلف 
و... دارن��د اما مردم هیچ روزنه ای را ندارند که 
حرف خود را به گوش مقامات برس��انند. تنها 
روزنه ای که مردم در سال های اخیر داشته اند 
همین فضای مجازی است که شاهدیم آن را 
هم به اشکال مختلف تالش می کنند تا بسته 

ش��ود؛ حاال از طریق ط��رح صیانت، اینترنت 
ملی ی��ا ... . مردم فقط از طریق همین فضای 
مجازی می توانند نظر خود را اعالم کنند و هر 
تریبون دیگری که هست، در اختیار خودشان 
اس��ت. طبیعی اس��ت که آنها هم نمی گویند 
م��ا می دانیم مخالف این سیاس��ت یا دیدگاه 
هس��تند اما اهمیت نداده ای��م و همچنان به 
مسیر خود ادامه می دهیم. بنابراین می گویند 
که مردم با ما و همراه هس��تند و حتی اگر ما 
بخواهیم عقب نشینی و مصالحه کنیم، مردم 
اج��ازه نمی دهند!«این فعال سیاس��ی   گفت:  
«مس��ووالن در واق��ع با این کار خودش��ان به 
خودشان قوت قلب داده و می گویند که مردم 
با ما هستند و سیاست های ما را تایید می کنند 
درحالی که یک نظرس��نجی س��اده تکلیف را 

روشن خواهد کرد.«
تحلیل غلط � 

ی��ی،  میرزا ج��الل 
نماینده پیشین مجلس و 
فعال سیاسی   سعی دارد 
خوشبین باشد و اینطور 
تصور کند که رییس��ی 
بر مبنای نظرسنجی ای 
که نتایج آن اعالم نش��ده است، اینطور گفته 
ام��ا باور دارد که حتی در این صورت نیز آقای 
رییس جمهور دچار تحلیلی اشتباه شده است.

او در گفت وگو با »جهان صنعت« با اشاره به 
اینکه »واقعیت این است که مردمی که از آنها 
صحبت می کنیم ش��امل طبقات و طیف های 
مختلفی هس��تند، همچنین اقش��ار مختلفی 
هس��تند اعم از دانشجو، نویس��نده، کشاورز، 
کارگر، روحانی ، کارمند و... « گفت: »برخی از 

این اقشار در بهترین شرایط نیز به خاطر اینکه 
خواسته هایش��ان اعم از اقتص��ادی، فرهنگی، 
سیاسی و... تامین نشده است، ناراضی هستند. 
در شرایط موجود اما چطور می توان گفت که 
مردم همه راضی هستند!«وی با تاکید بر اینکه 
»مکانیس��م دریافت نظرات مردم در کشور ما 
ایراد دارد« گفت: »نمی دانم آقای رییسی بر چه 

پایه ای اظهارات اخیر را بیان کرده است.
 من به دو مرکز افکارس��نجی مورد اعتماد 
اشاره می کنم. یکی مرکز افکارسنجی صداوسیما 
که معتبر است و با روش های عملی کار می کند. 
دیگری هم مرکز افکارسنجی دانشجویان ایسپا 
ک��ه آن هم هرازگاهی یک نظرس��نجی انجام 
می ده��د. در چهار، پن��ج ماه اخیر من از اینها 
نظرسنجی ندیدم که بر مبنای آن بتوان گفت 
اکثریت مردم- آنچه که آقای رییس��ی گفته 
یعنی همه مردم- همان نظری را دارند که آقای 
رییس جمهور گفته است! تنها نظرسنجی اخیر 
همان نظرس��نجی ای که یک موسسه خارجه 
انجام داده بوده و به نظر من مواجهه درس��تی 
هم با آن نش��د، نشان می داد که حدود بیست 
و اندی درصد از مردم به دولت رییسی امیدوار 

هستند.«
میرزای��ی درباره اینکه نگاه آقای رییس��ی 
مبنی براینکه خواس��ته مردم مقاومت و یعنی 
ادامه شرایط موجود- به فر ض اینکه وضعیت 
بدتر نشود- است، در دولت چه عواقبی خواهد 
داش��ت؟ گفت: »اگر یک سال اخیر یعنی اگر 
بعد از مراس��م تنفیذ آقای رییسی تا کنون را 
مرور کنیم، این تنها موردی نیست که برداشت 
دولتمردان از مس��ائلی که کشور با آن مواجه 
است، دچار اشکال اساسی است. موارد دیگری 

هم بوده که برداش��ت های غلط داشته اند و به 
فراخور آن تجویزهای اشتباهی هم داشته اند. آن 
هم در حالی که نظرسنجی و اعالم نظر مردم در 
مورد مسائل مختلف در دنیا مرسوم و معمول 
اس��ت. این نظرسنجی ها که نش��ان می دهد 
موقعیت دولت نزد افکار عمومی بهتر شده یا 
بدتر شده، در دنیا معمول است و کامال جا افتاده 
است. برخی از دولتمردان البته این نظرسنجی ها 
را نادیده گرفته و سیاست ها و برنامه های خود را 
در حوزه های مختلف در اولویت قرار می دهند. 
قطعا اس��تفاده از نظرسنجی ها و توجه به نظر 
مردم یک برخورد منطقی با نارضایتی ها است 
اما متاسفانه در کشورمان نمی بینیم که دولت از 
این شیوه ها استفاده کند و قبول داشته باشد که 
مثال در فالن حوزه نارضایتی وجود دارد.«این 
نماینده پیشین در مجلس دهم افزود: »البته 
من این گزینه را هم در نظر می گیرم که شاید 
یک نظرسنجی توسط یکی از موسسات انجام 
شده و نتایج آن اعالم نشده باشد و اکنون آقای 
رییسی آن را مبنا قرار داده باشد. البته معتقد 
هستم که در آن هم احتماال این نتیجه حاصل 
ش��ده که مردم با وج��ود نارضایتی از عملکرد 
دولت و بی پاسخ ماندن وعده های آقای رییسی، 
در جایی که بحث مثال زورگویی آمریکایی ها 

باشد، تاکید بر مقاومت باشد.
 ام��ا این به منزله آن نیس��ت که مردم از 
رویکرد و اقدامات دولت راضی هس��تند و هر 
آنچ��ه دول��ت انجام می دهد را قب��ول دارند و 
دعاگوی دولت هس��تند. این ها دو مساله جدا 
است و اگر آن را درست محاسبه نکنیم، موجب 
از دست رفتن پایگاه اجتماعی می شود و حتی 
در میان مدت- نمی گویم بلندمدت- می تواند 
نگاه مردم مبنی بر اهمیت مقابله با زورگویی 
را نیز تضعیف کند. یعنی مردم ما زورگویی را 
نمی پذیرند اما وقتی ببینند که دولت در حوزه 
اقتصادی خوب عمل نمی کند، ممکن است در 
آن رویک��رد نیز تردید کنند. به نظر من حتی 
اگر چنین نظرسنجی ای بوده و مبنای تحلیل 
آقای رییسی قرار گرفته است، این تحلیل ایشان 

اشتباه است.«
کدام مردم؟ � 

بعید است که همکاران، همراهان و حامیان 
دولت سیزدهم به آقای رییسی درباره آسیب ها 
و لطمات این رویکرد هش��دار داش��ته باشند 
ام��ا اگر نقد منتق��دان را بدون در نظر گرفتن 
جناح بندی های سیاس��ی م��رور کنند، حتما 
درخواهند یافت که این رویه برای هیچ کسی 

سودمند نیست. 
نمونه اش همین نکاتی که صادق زیباکالم 
و ج��الل میرزای��ی مورد توجه ق��رار دادند. یا 
توییت آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت 
که نوشته بود: »تورم لجام گسیخته، کوچک تر 
شدن س��فره های مردم و فقیرتر شدن آنها و 
بی افقی و نگرانی  نسبت به فردای خود، حاصلی 
جز گسترش خشم و ناامیدی و بی اعتمادی و 
س��ودای مهاجرت به دنبال نداشته و ندارد. آیا 
می شود نام این وضعیت را صبوری و مقاومت 

مردم نامید؟ دقیقا کدام مردم؟«
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»جهان صنع�ت«- ت��ا حرف از طرح صیانت می ش��د، 
می گفتند ک��ه با پیگیری های قالیباف ای��ن طرح به مرکز 
پژوهش های مجلس رفت و ایراداتش معلوم شد و... ؛ در واقع 
طوری وانمود می شد که گویا تاکنون تصویب نشدن این طرح 
را مدیون شخص رییس مجلس هستیم! این طور که معلوم 
اس��ت این هم جز ادعا نبوده اس��ت و آقای قالیباف کمتر از 
دیگران خواهان محدود شدن فضای مجازی نیست. البته شاید 
هم این نگرش از همان وقتی در او ایجاد شد که سیسمونی 
گیت رخ داد و حامیان طرح صیانت مدام به او یادآور شدند که 
اگر فضای مجازی نبود، آن عکس ها لو نرفته بود و آن داستان ها 
درست نمی شد. این گمانه شاید ساده باشد اما خیلی هم دور 
از ذهن و غیرمنطقی نیست، چراکه رییس مجلس بعد از آن 
اقداماتی که در راستای به تعویق افتادن تصویب طرح صیانت 
ک��رده بود، تغییر رویه داد و راه میانبری پیش روی حامیان 
صیانت گذاشت. در این راستا بود که مصوبات شورای عالی 
فضای مجازی و شورای عالی انقالب فرهنگی را مستثنی از 

طرح شکایت در دیوان عدالت کرد تا در اقدامی عجیب برای 
مجل��س در عرصه قانونگذاری رقیب بتراش��د و مفری برای 
تصوی��ب طرح صیانت و محدود کردن فضای مجازی بدون 

پذیرش مسوولیت این کار، ایجاد کند!
اظهارات اخیر جناب رییس مجلس درباره فضای مجازی نیز 
شاهدی دیگر بر این مدعا است که او به حامیان محدودسازی 
فضای مجازی پیوسته است. او طی سخنانی که  در مراسم 
بزرگداشت ش��هید ترور حجت االسالم سیدرضا کامیاب، با 
بیان اینکه »می دانیم زندگی مردم در فضای مجازی جریان 
دارد و ت��ا پای جان هم پای اقتصاد دیجیتالی و پلتفرم های 
مجازی می ایستیم« گفت: »مجلس شورای اسالمی در راستای 
تسهیل شرایط برای فعالیت در این فضا و برای توسعه اقتصاد 
دانش بنیان و دیجیتال قانون تصویب کرده است. البته ضرورت 
دارد ک��ه بدانیم در صورت بی قانونی در این فضا منافقین به 

اقتصاد و زندگی مردم ضربه خواهند زد. شهید فخری زاده از 
طریق همین فضای مجازی و سیستم های ارتباطی به شهادت 
رسید.«رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: »باید توجه 
کرد امروز و در جنگ شناختی و اقتصادی کنونی همان انقالب 
و دفاع به شکل دیگر در جریان گام دوم انقالب جریان دارد. 
منافقین هنوز هم هس��تند و فقط صحنه و ابزار مبارزه شان 
عوض شده است. آن روز دشمن می خواست بقای جمهوری 
اسالمی را در خطر بیندازد و امروز می خواهد به مقبولیت و 
مشروعیت نظام آسیب بزند. آن روز می خواست با جنگ کار 
را تمام کند و امروز با تحریم اقتصادی به دنبال رس��یدن به 
اهداف شوم خود است. پس بایستیم و بدانیم خدای آن روز، 
خدای امروز ما هم هست و این مردم هم همان مردم هستند 
و مبانی انقالب هم هنوز پابرجاست. فقط ما مسووالن باید 
بدانیم سنت های الهی هنوز هم هست و الزم است به مردم 
اعتماد و طوری عمل کنیم که مدیون شهدا و امام شهدا نباشیم 

و آسایش و عزت مردم را فراهم کنیم.«

قالیباف علیه فضای مجازی
پارلمان

»جهان صنعت« در گفت وگو با کارشناسان اظهارنظر رییس جمهور از جانب مردم را بررسی کرد

»خود مردم پنداری« رییسی

سخنگوی وزارت خارجه آمریكا:
دلیل ایجاد وقفه در روند احیای برجام نبوده ایم

»جهان صنعت« - سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک  کنفرانس 
خب��ری با مطرح ک��ردن ادعاهایی علیه ایران، به س��والی درباره احتمال 
ازسرگیری مذاکرات احیای توافق هسته ای در پی طرح پیشنهادی جوزف 

بورل، هماهنگ کننده این مذاکرات پاسخ داد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در پاسخ به این سوال 
که با در نظر داشتن اظهارات اخیر جوزف بورل، آیا احتمال ازسرگیری این 
مذاکرات وجود دارد و آیا آمریکا خوش بین است یا نه، گفت: ما درباره طرح 
پیشنهادی کمیسیونر ارشد اتحادیه اروپا)جوزف بورل( به طور مستقیم با شرکای اروپایی مان در ارتباط بوده ایم و 
خواهیم بود. در حال بازبینی و بررسی آن هستیم. بازخوردمان نسبت به آن را به طور مستقیم با متحدان اروپایی مان 
در جریان خواهیم گذاشت، اما برداشت ما این است که طرح پیشنهادی آقای بورل بر اساس توافقی است که روی 

میز بوده، با مشقت میان اعضای گروه ۱+۵ مذاکره شده و از ماه مارس در انتظار پذیرفته شدن بوده است.
پرایس در ادامه مدعی ش��د: وقفه ای  ایجاد ش��ده، مدت زمانی طول کشیده و نتوانسته ایم در این فاصله به 
بازگشت دوجانبه به پایبندی به برجام دست پیدا کنیم، ما دلیل ایجاد آن نبوده ایم . یک کشور بوده که از بازگشت 
به پایبندی به برجام خودداری کرده اس��ت. این کش��ور ایران است. ما با صراحت گفته ایم که آماده بازگشت به 
پایبندی به برجام هستیم، با فرض این که ایران هم همین کار را کند. ما این پیام را به طور غیرعلنی و غیرمستقیم 

به ایران هم داده ایم.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود: از ماه مارس یا بعد از آن نشانه ای از سوی ایران ندیده ایم که آماده 
اتخاذ تصمیم سیاسی الزم برای بازگشت به پایبندی به برجام باشند. به همین دلیل است که ما به طور یکسان 

برای سناریوهایی که در آنها برجام داریم و سناریوهایی که برجامی در کار نیست، آماده می شویم.
او در ادامه در پاسخ به اینکه با توجه به وضعیت فعلی مذاکرات احیای توافق هسته ای، چه جای امیدی برای 
آزادسازی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران وجود خواهد داشت، گفت: ما بسیار مراقب بوده ایم که سرنوشت 
این شهروندان آمریکایی را که به طور غیرقانونی در ایران زندانی شده اند را به بازگشت دوجانبه بالقوه به پایبندی 

به برجام گره نزنیم. ما در مسیر جداگانه ای پیگیر آزادسازی این شهروندان آمریکا بوده ایم.

خط ونشان امیرعبداللهیان برای طالبان درباره حق آبه ایران
»جهان صنعت«- وزیر امور خارجه ایران در گفت وگوی تلفنی با مالمتقی 
سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت: تحویل حق آبه ایران شاخص مهمی  

برای سنجش تعهدات هیات حاکمه سرپرستی افغانستان است.
در پی دستور رییس جمهور در خصوص پیگیری مساله حق آبه جمهوری 
اسالمی ایران، دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با مالمتقی 

سرپرست وزارت خارجه افغانستان مکالمه تلفنی داشت.
امیرعبداللهیان با اشاره به بارندگی های اخیر و جاری شدن آب در رودخانه 
هیرمند اظهار امیدواری کرد که موانع مصنوعی جهت رسیدن آب به جمهوری اسالمی ایران و تامین حق آبه ایران 
وجود نداشته باشد.وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: تحویل حق آبه ایران شاخص مهمی  برای سنجش تعهدات 

هیات حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات بین المللی در قبال ایران است.
امیرعبداللهیان با اشاره به مطالبه جدی مردم و نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسالمی از 
وزارت امور خارجه افزود: اگر مساله حق آبه ایران از هیرمند با سرعت و جدیت حل و فصل نشود، در سایر حوزه های 
همکاری دو کش��ور آثار منفی خود را نش��ان خواهد داد.وزیر امور خارجه کش��ورمان اظهارداشت: به زودی هیات 
عالیرتبه ای از وزارت نیروی ایران برای بررس��ی و رفع موانع موجود و رایزنی با مقامات افغانس��تان در مورد حق آبه 

عازم این کشور می شود.
امیرعبداللهیان در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به عالقمندی فعاالن بخش های خصوصی جمهوری 
اس��المی ایران برای حضور در اقتصاد افغانس��تان اظهار داش��ت: ایران از حضور و فعالیت بخش  خصوصی خود در 
افغانس��تان پش��تیبانی می کند و همزمان انتظار دارد مقامات افغانستان نیز با توجه به اهمیت فعالیت های بخش 
خصوصی در اقتصاد افغانستان از فعاالن اقتصادی ایران در افغانستان حمایت کنند.مالمتقی سرپرست وزارت خارجه 
افغانستان نیز در این گفت وگوی تلفنی روابط دو کشور را برادرانه و در مسیر کمک به ملت افغانستان توصیف کرد.

وی با استقبال از سفر هیات وزارت نیروی کشورمان گفت: ما نسبت به حق آبه ایران متعهد هستیم. زمانی که آب 
موجود باشد، آنرا به سوی ایران روان می کنیم.امیرعبداللهیان در پاسخ اظهار داشت: می توانیم با تشکیل تیم فنی 
و عملیاتی مشترک مسیر رودخانه را به مجرای درست خود برگردانیم تا مردم دو سوی مرز از هدررفت آب آسیب 
نبینند.مالمتقی بر سفر هیات وزارت کشاورزی افغانستان به تهران تاکید کرد. وی توسعه هر چه بیشتر همکاری های 

دو کشور را خواستار شد.

سی
لما

دیپ
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صالح آبادی:
آرامش در نظام پولی برقرار می شود

»جهان صنعت«- رییس کل بانک مرکزی گفت: مجموعه اقداماتی که در 
حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک هاست که 
امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتا کنترل 

متغیرهای کالن اقتصادی داشته باشیم.
علی صالح آبادی درباره نرخ سپرده قانونی بانک ها اظهار کرد: براساس مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا۱۳ درصد بود که در حال 
حاضر این حداکثر از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد درباره بانک ها و موسسه های مالی 
که مقررات بانک مرکزی به ویژه در کنترل ترازنامه بانک ها را رعایت نمی کنند، 

افزایش یافت.
وی ادام��ه داد: بانک مرکزی در راس��تای مدیریت ت��ورم برای هر بانک در 
چارچوب سیاست های پولی خودش، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار 
دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کالن اقتصادی 

چه مقدار باید رشد کند.
صالح آبادی تصریح کرد: بانک هایی که این نس��بت رشد را رعایت نکنند، 
مشمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد. بر همین اساس  این مصوبه جدید 
شورای پول و اعتبار کمک می کند انضباط پولی خوبی در شبکه بانکی کشور 
ایجاد شود و آنچه را که بانک مرکزی به عنوان کنترل مقداری ترازنامه به بانک ها 
ابالغ می کند، مد نظر قرار گیرد و رعایت کنند که اگر رعایت نکنند، این اضافه 

سپرده قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد شد.
ریی��س کل بانک مرکزی همچنی��ن درباره کاهش بدهی بانک ها به بانک  
مرکزی گفت: یکی از سازوکارهایی که بانک مرکزی دارد، تقویت بازار بین بانکی 
است؛ بازاری که کمک می کند بانک ها نیازهای نقدینگی خودشان را بتوانند از 
این بازار تامین کنند. در واقع بانک ها می توانند در این بازار با استفاده از اوراق 
دولتی که در اختیار می گیرند، این اوراق را مورد معامله قرار دهند و به نهادهای 

دیگر بفروشند و از طریق آن تامین مالی انجام دهند.
 ریی��س کل بانک مرکزی تاکید کرد: مجموعه اقداماتی که در حال انجام 
است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک هاست که امیدواریم 
بتواند تداوم داشته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتا کنترل 

متغیرهای کالن اقتصادی داشته باشیم.

با تالش بانك مرکزی انجام شد
پذیرش سهام متقاضیان تسهیالت بانکی به عنوان 

وثیقه در 3 بانک
»جهان صنعت«- با رونمایی از فاز اول طرح توثیق الکترونیک هوشمند 
دارایی ها، مردم می توانند از س��هام خود در بازار س��رمایه به عنوان وثیقه در ۳ 

بانک استفاده کنند.
مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی نوشت: با 
ابالغ و اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، مراسم رونمایی از سامانه وثیقه گذاری 

الکترونیک در سازمان بورس برگزار شد.
وی ادامه داد: با رونمایی از فاز اول طرح توثیق الکترونیک هوشمند دارایی ها، 
مردم می توانند از سهام خود در بازار سرمایه به عنوان وثیقه در سه بانک ملی، 
رسالت و مهر ایران برای دریافت وام، تسهیالت و ضمانتنامه بانکی استفاده کنند.

گفتنی است، بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد با تنوع 
وثایق را ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ کرد.

بر اساس اعالم سازمان مالیاتی
حق مسکن دستمزد کارگران از مالیات معاف شد

»جهان صنعت«- سازمان امور مالیاتی از معافیت کمک هزینه مسکن )حق 
مسکن( که در دستمزد کارگران وارد می شود خبر داد.

بر اساس اعالم مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی 
کمک هزینه مسکن )حق مسکن( که در دستمزد کارگران وارد می شود، از شمول 
مالیات معاف است.گفتنی است؛ بر اساس جزو ۵ بند »الف« تبصره ۱۲ قانون 
بودجه امسال، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت، فوق العاده های مستمر 

و غیرمستمر و مواردی از این دست مشمول کسر مالیاتی می شوند.
این در حالی است که مواردی، چون کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، 
ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه 

مشمول مالیات نیستند.

در بهار 1401
 مردم 38 هزار میلیارد تومان

 مالیات بر ارزش افزوده پرداختند
ایسنا- مشموالن نظام مالیات بر ارزش افزوده باید ۱۵ روز پس از پایان هر 
فصل، مالیات آن فصل را بدهند که براساس اعالم سازمان امور مالیاتی ۳۸ هزار 

میلیارد تومان مالیات برای دوره بهار امسال اخذ شده است.
مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیرمستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش 
کاالها و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات خریداری یا تحصیل شده 
در یک دوره معین وضع می شود. مودیان مالیاتی باید حداکثر ۱۵ روز پس از 
پایان هر فصل مالیات مربوطه در این زمینه را پرداخت کنند که براساس اعالم 
سازمان امور مالیاتی، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل 

بهار سال ۱۴۰۱ و پرداخت مالیات متعلق، تا پایان ۲۶ تیرماه بود. 
در این زمینه، اعالم سازمان امور مالیاتی درباره اظهارنامه های دریافتی بیانگر 
این اس��ت که در این مدت معادل ۳۷۰ هزار اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
دریافت شده و از این محل معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی عاید 
سازمان امور مالیاتی شده است. این درحالی است که در بهار سال گذشته حدود 

۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده بود.

تا پایان خرداد امسال
میزان تسهیالت پرداختی بانک ها 3۵ درصد بیشتر شد

»جهان صنعت«- میزان س��پرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان خرداد ماه 
سال جاری نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته معادل ۳۵/۴ و ۳۵/۲ درصد 

افزایش یافته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت 
ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان خرداد ماه 
س��ال جاری، مانده کل سپرده ها به رقم ۵۸۴۱/۷ هزار میلیارد تومان رسیده 
است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۵/۴ و 
۵/۶ درصد افزایش را نشان می دهد.همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط 
به استان تهران با مانده ۳۱۶۴ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به 
استان کهگیلویه وبویراحمد معادل ۱۵/۸ هزار میلیارد تومان است. عالوه بر این، 
مانده کل تسهیالت در این زمان ۴۲۹۲/۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت 
به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۵/۲ و ۳/۶ درصد افزایش 
داشته است.طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان 
تهران با مانده ۲۶۲۶/۳ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به اس��تان 
کهگیلویه وبویراحمد معادل ۱۵/۵ هزار میلیارد تومان است. نسبت تسهیالت به 
سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱/۷ درصد است که نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل، به ترتیب ۰/۲ واحد درصد افزایش و در مقایسه با پایان سال قبل ۱/۵ 
درصد کاهش را نشان می دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۱/۱ درصد 

و استان کهگیلویه وبویراحمد ۱۱۰/۵ درصد است.

گروه اقتص�ادی- با آنکه مه��ار تورم و 
گرانی کلیدواژه پرتکرار دولت س��یزدهم در 
یک س��ال اخیر بوده، اما واقعیت های آماری 
نشان می دهند که تورم هنوز مهم ترین عارضه 

اقتصاد کشور است.
 کارشناس��ان راز ماندگاری تورم را در دو 
چیز می بینند؛ تحوالت سیاسی و کج کارکردی 
در حوزه سیاس��تگذاری پول��ی و اقتصادی. 
عامل نخس��ت با محدود ک��ردن زمینه های 
درآمدزایی کش��ور به اب��زاری برای تضعیف 
دولت تبدیل ش��ده و سیاستگذار را در تامین 
هزینه های جاری اش وارد مسیرهای انحرافی 
کرده اس��ت. روی آوردن دولت به روش های 
تامین مالی تورمی ب��رای جبران هزینه های 
بودجه ای مهم ترین پیامد این مس��اله است. 
عامل تورم زای دوم که در ادامه عامل نخست 
ظاهر می شود رش��د حجم پول در اقتصاد و 
ش��کل گیری انتظارات تورمی است. آنچنان 
که بررسی ها نشان می دهد سه عامل کسری 
بودج��ه، افزایش نقدینگی و انتظارات جامعه 
از افزایش قیمت ه��ا اصلی ترین محرک های 
رش��د قیمت ها در اقتصاد ایران در سال های 
اخی��ر بوده اند. حرکت هماهنگ س��ه عامل 
یاد شده با دیگر سیاست های تورم زای دولت 
اما ماندگاری ت��ورم را در اقتصاد ممکن و بر 
س��رعت افزایش قیمت ها نیز افزوده اس��ت. 
اما سیاس��تگذار چگونه می توان��د اقتصاد را 
از مخمص��ه تورمی نجات ده��د؟ جعبه ابزار 
کنترل تورم و مهار رشد قیمت ها چیست؟ آیا 
سیاستگذار می تواند با ابزارهایی که در اختیار 
دارد اعتماد از دست رفته جامعه را برگرداند؟ 

اگ��ر نگاهی به آمارهای تورمی کش��ور در 
چند س��ال اخیر بیندازیم با تغییر محسوسی 
در مس��یر حرکت قیمت ها مواجه می شویم. 
مطابق برآوردهای انجام ش��ده از سوی مرکز 
آمار، ش��اخص تورمی از سال ۹۷ به بعد وارد 
دوره ه��ای صعودی خ��ود ش��ده و ابزارهای 
در اختی��ار بانک مرکزی نیز ق��ادر به توقف 
رش��د قیمت ها نش��ده اس��ت. در این بین و 
به دفعات متعدد ش��اهد رکوردش��کنی های 
متعدد نرخ تورم بوده ایم؛ موضوعی که به نظر 
می رسد ریشه در همزمانی تحمیل فشارهای 
اقتص��ادی از خارج و ع��دم تن دادن دولت ها 
به سیاس��ت های اصالح س��اختاری دارد. از 
نگاه کارشناسان نیز، تحریم به تنهایی عاملی 
مهم و اساس��ی برای افزایش تورم محس��وب 
می شود چه آنکه دولت را در تامین هزینه های 
بودجه ای با چالش مواجه کرده و مس��یرهای 
جدید استقراض از بانک مرکزی و خلق پول 
را برایش بازتر کرده اس��ت. به این ترتیب اگر 
مس��ائل خارجی را به عن��وان یکی از عوامل 
مهم اثرگذار بر تضعیف بنیه اقتصادی کشور 
بپذیریم، باید اعالم کنیم که کسری بودجه ای 
که به دنبال آن می آید زمینه ساز رشد حجم 
پول و نقدینگی در اقتصاد می شود و شاخص 
تورمی را آماده حرکت با شتاب بیشتر می کند. 
نکت��ه قابل توجه آنکه در میانه این تحوالت، 
دست اندرکاران اقتصادی با اتخاذ سیاست هایی 
آتش رش��د قیمت ها را شعله ورتر می کنند و 
باعث دمیدن بر تنور تورمی کشور می شوند. 
حذف دالر ترجیحی از جمله سیاس��ت هایی 
است که در چند ماه اخیر شوک شدیدی به 
بدنه اقتصادی کش��ور وارد کرد و به افزایش 
چندبرابری قیمت کااله��ا انجامید. بنابراین 
هرچند عوامل متعددی در اقتصاد می توانند 
به شکل گیری دومینوی تورمی بینجامند، اما 
سوال اساسی اینجاست که علت اصلی استمرار 
ش��رایط تورم��ی را باید در کجا جس��ت وجو 

کنیم؟ 
ضربه مهلك جراحی اقتصادی � 

کارشناسان پاسخ های متفاوتی به چرایی 
مان��دگاری ت��ورم و ش��یوه های عب��ور از آن 

می دهند. در نشس��تی ک��ه در همین رابطه 
در مرکز پژوهش های توس��عه و آینده نگری 
برگزار شد، رش��د مخارج جاری دولت، رشد 
حجم پول و انتظارات قیمتی به عنوان س��ه 
رکن همیشگی در اقتصاد ایران معرفی شده 
است. از نگاه کارشناسان حاضر در این نشست 
تخصصی، برای مهار تورم در اقتصاد ایران تنها 
راه حل ممکن ارائه ایده های جدید برای حل 

سه رکن یاد شده است. 
محمد جعفری عضو هیات علمی دانشگاه 
و رییس امور اقتصاد کالن س��ازمان برنامه و 
بودجه در همین خصوص اظهار کرد: موضوع 
واکاوی مساله تورم در اقتصاد ایران را باید به 
صورت جدی م��ورد توجه قرار دهیم چراکه 
ت��ورم به عنوان یک پدی��ده مهم و تاثیرگذار 
در زندگ��ی م��ردم بای��د به صورت اساس��ی 

تدبیر شود.
وی تش��ریح کرد: ح��ذف ارز ۴۲۰۰ یک 
جراحی بزرگ بود که دولت های قبل از اجرا 
و تبعات تورمی آن به شدت واهمه داشتند با 
این وجود دولت سیزدهم تصمیم گرفت این 
جراحی را انجام دهد و ش��اهد این بودیم که 
در ماه ابتدای اجرای طرح تورم ۱۲/۲ نقطه ای 
را تجربه کردیم و در ماه گذشته تورم به ۴/۴ 
رس��ید و امیدواریم طی دو تا س��ه ماه آینده 
ای��ن وضعیت کنترل ش��ود. باید با هم فکری 
ب��ه راه های بهتری برای کنترل تورم دس��ت 
پی��دا کنیم. همچنین بانک مرکزی به عنوان 
بازیگر اصلی مهار تورم مش��غول ایفای نقش 
است و ما به عنوان سازمان برنامه در استفاده 
از اب��زار تعدیل قیمت ه��ا مالحظات اجرایی 
داریم به هر ترتیب اقتصاد ما وضعیت خاصی 
را تجرب��ه می کند که باید به صورت دقیق به 

آن پرداخت.
عضو هیات علمی دانش��گاه و رییس امور 
اقتصاد کالن س��ازمان برنامه و بودجه کشور 
معتقد است برای رش��د ۸ درصدی در سال 
آینده، نیازمند ۱۰ هزار همت سرمایه گذاری 
هس��تیم که درحال حاضر با این عدد فاصله 
داریم؛ همچنین به جهش سرمایه گذاری نیاز 

داری��م و این جهش بی تردید نیازمند رش��د 
سرمایه گذاری در کشور است.

سه رکن تورم زا در اقتصاد � 
سجاد برخورداری دانشیار دانشکده اقتصاد 
دانشگاه تهران در ادامه این نشست در تبیین 
عوامل تعیین کننده تورم در کشور گفت: در 
یک مدل کالن اقتصادی یک بخش تقاضا، یک 
بخش عرضه و یک بخش انتظارات وجود دارد. 
هر کدام از این بخش ها دچار تحوالت مختلف 
است که در خصوص تاثیرگذاری این بخش ها 
در تورم باید بررس��ی های دقیقی انجام شود. 
شاید در بخش شکل گیری انتظارات بیشترین 
تحوالت اتفاق می افتد که ما داده های دقیقی 

در این زمینه نداریم.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که تورم از 
چه عواملی تاثیر می گیرد؟ تشریح کرد: تورم 
پدیده ای است که از جانب مخارج دولت، حجم 
پول، ش��وک های سمت تقاضا و شوک سمت 
تولی��د، تغییرات در انتظارات قیمتی ش��کل 
می گیرد که این شش عامل، بازیگر اصلی در 
حوزه تورم هستند و مجموع این عوامل شرایط 

اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند. 
برخ��ورداری در ادام��ه س��خنانش افزود: 
مخ��ارج جاری دولت به صورت مس��تقیم بر 
تورم تاثی��ر می گذارد و رش��د نقدینگی هم 
نس��بت مستقیم روی تورم دارد. با این وجود 
موض��وع انتظارات تورمی در کش��ور ما مورد 
توجه پژوهش��گران نیس��ت و متاسفانه اصال 
دیتاهای الزم در این خصوص تولید نمی شود 
این در حالی اس��ت که انتظارات به شدت در 
ش��کل گیری تورم تاثیرگذار است. بنابراین با 
توجه به عدم وجود داده های قابل اتکا، قیمت 
طال در کش��ور می تواند به عنوان یک نمودار 
از افزای��ش انتظارات تورمی مورد اس��تفاده 
پژوهش��گران باش��د. نباید از ی��اد برد که در 
شکل گیری انتظارات تورمی، نظر آحاد مردم 
بسیار مهم اس��ت. لذا بر اساس نظر شخصی 
در نبود داده های دقی��ق آماری در خصوص 
ش��اخص انتظ��ارات، قیمت س��که می تواند 

نمایانگر این شاخص در اقتصاد ما باشد.

این کارش��ناس اقتصادی در تشریح دیگر 
دالی��ل ت��ورم در چند دهه اخی��ر ادامه داد: 
بحث حباب باالی ارزش سهام و حجم باالی 
درآمدهای صوری که نتیجه این حباب بود در 
دو مقطع تاریخی به افزایش تورم در کشور ما 
منجر ش��د و این پدیده به دولت فشار زیادی 
وارد ک��رد.وی ضمن بیان نق��ش یارانه های 
نقدی در افزایش تورم گفت: واریز یارانه های 
نقدی چه در ابتدا و چه اکنون عامل دیگری 
در خصوص رشد تورم در کشور است این در 
حالی است که س��ومین شوک تاثیرگذار در 
پدیده تورم حباب باالی بازار س��هام ۹۷- ۹۶ 
بود و این پول های خارج شده از بازار سهام به 
صورت مستقیم در بازارهای دیگر تاثیرگذاری 
کرد.برخورداری پدیده وام های زود بازده را از 
عوامل دیگر در پدیده تورم دانست و تصریح 
ک��رد: از دیگ��ر عوامل موث��ر در پدیده تورم 
وام های حمایت از بنگاه های زود بازده بود که 
به شوک تورمی منجر شد؛ همچنین رشد قابل 
توجه درآمد های نفتی در سال های ۱۳۹۰ و 
۱۳۹۱ به عنوان شوک سمت تقاضا در اقتصاد 
ایران عمل کرد و اتخاذ سیاست های انبساطی 
توسط دولت در پی افزایش بهای نفت به شدت 

در ظهور تورم باال تاثیرگذار بود.
این مدرس دانشگاه در تشریح شوک های 
اقتصادی س��مت عرضه در اقتصاد ایران بیان 
ک��رد: پدیده تحریم ها همواره ب��ر اقتصاد ما 
تاثیر مس��تقیم داش��ته البته فراموش نکنیم 
تاثیرات شوک ها در کوتاه مدت تخلیه می شود. 
تحریم های بین الملل و چند برابر شدن نرخ ارز 
و در ادامه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، در 
طول این بیست سال متوسط رشد ۲/۵ درصد 
را تجربه کردی��م در صورتی که باید باالتر از 

این رقم می بود.
وی در تشریح چرایی استمرار تورم در کشور 
گفت: رش��د مخارج جاری دولت، رشد حجم 
پول و انتظارات قیمتی، س��ه رکن همیشگی 
در اقتصاد ایران اس��ت و اگر می خواهیم تورم 
را مهار کنیم باید برای کنترل این سه مساله 

فکر و ایده دقیقی داشته باشیم.

برخ��ورداری در ادام��ه س��خنانش ضمن 
بررسی دالیل اصلی تورم افزود: سیاست های 
حمایتی دولت به صورت فزاینده در حال رشد 
است، افزایش دستمزدها نیز شیبی فزاینده را 
تجربه می کند و در این حال رشد حجم پولی 
امری طبیعی است که از رابطه غلط بین دولت 
و بانک ها به وقوع می پیوندد بنابراین باید رابطه 
دولت با نظام بانکی کامال اصالح شود در واقع 
بانک ها نباید نقش صندوق را برای دولت ایفا 
کنند. متاس��فانه ما شاهد اتخاذ سیاست های 

پولی درستی نبوده ایم.
این مدرس دانشگاه در پایان سخنان خود 
ضمن تبیین دالیل شوک های اقتصادی و لزوم 
مدیریت این ش��وک ها در اقتصاد ملی اظهار 
کرد: مدیریت شوک های اقتصادی خیلی مهم 
است. تورم نه در ایران بلکه در هیچ جای دنیا 
به صورت دستوری کاهش پیدا نمی کند؛ لذا 
نباید از یاد برد که تورم علت اقتصاد نیس��ت 

بلکه معلول وضعیت اقتصادی است.
حرکت همزمان بانك ها در خلق پول � 

همچنین در ادامه این نشست الناز باقرپور 
پژوهشگر و مدرس دانشگاه به بررسی ماهیت 
تورم در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: اقتصاد 
ایران از س��ال ۶۰ به این سو چندین جهش 
تورم��ی را تجرب��ه کرده اس��ت. در پس این 
شوک های تورمی باید این سوال را به صورت 
جدی پرسید که آیا تورم نتیجه افزایش عرضه 

پول است؟
ای��ن پژوهش��گر اقتصاد، ضمن بررس��ی 
مدل ه��ای فک��ری در عرصه اقتص��اد افزود: 
نئوکنزین ها و پست کنزین ها دو طیف نظر را 
در این زمینه دنبال می کنند. در نگاه اول تورم 
یک پدیده پولی اس��ت اما در دیدگاه مکتب 
پست کنزین ها به بحث درون زایی پول توجه 
می کنند و معتقدند خلق پول توسط بانک ها 
پدید می آید؛ بنابراین به زبان س��اده می توان 
گفت در اقتصاد ایران هم بانک ها و هم بانک 
مرکزی در افزایش پول نقش بازی می کنند.

باقرپور ادامه داد: از آنجایی که تورم از نوع 
فشار هزینه در اقتصاد ایران مورد توجه است 
باید پرس��ید چه رابطه ای بین نرخ ارز و تورم 
در کشور وجود دارد؟ بر اساس تحلیل داده ها 
علیت از جهش های تورمی نرخ ارز به سمت 
ایجاد تورم در کوتاه مدت حرکت می کند و در 
بازه زمانی طوالنی تر تورم هم در افزایش نرخ 

ارز تاثیرگذار است.
این پژوهش��گر نقدینگی در اقتصاد ایران 
را لزوما محصول رش��د پایه پولی ندانس��ت و 
تشریح کرد: نقدینگی از چند برابر شدن پایه 
پول��ی و همچنین عملک��رد بانک ها همزمان 
اتف��اق می افتد. در واقع ه��م بانک مرکزی و 
هم فعالیت بانک ها همزمان به س��مت خلق 
پول حرکت می کنند لذا بر این باور هستم در 
خصوص درون زا و برون زا بودن پول در اقتصاد 
ایران بانک مرکزی قدرت کمتری در کنترل 

تورم دارد تا بانک ها.
باقرپ��ور خاطرنش��ان کرد: تورم ش��تابان 
کس��ری بودجه دولت را به س��رعت افزایش 
خواه��د داد و این مهم ب��ه افزایش نقدینگی 
منج��ر می ش��ود. بنابراین کس��ری بودجه، 
نقدینگی و تورم خود معلول یک علت اساسی 

مانند )نرخ ارز( است.
ب��ا توجه به مطالب ارائه ش��ده از س��وی 
کارشناسان به نظر می رسد پاسخ این پرسش 
ک��ه »دلیل ماندگاری ت��ورم در اقتصاد ایران 
چیس��ت« را در س��ه رکن یادش��ده کسری 
بودجه، نقدینگی و انتظارات تورمی جست وجو 
کنیم. هرچند سیاست هایی که دولت ها اتخاذ 
می کنند نیز نقش مهمی در تند کردن آهنگ 
تورمی کشور دارند با این حال به نظر می رسد 
خروج از تله تورمی تنها با اصالح سه رکن یاد 

شده امکان پذیر خواهد بود.

در حالی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از آماده 
شدن زیرساخت کاالبرگ الکترونیک از شهریورماه خبر داده 
که تاکنون مقامات دولتی عنوان می کردند هنوز کاالبرگ آماده 
نشده و هنوز موضع رسمی از سوی دولتی ها درباره زمان اجرای 

طرح کاالبرگ شنیده نشده است.
به گزارش خبرآنالین، کوپن در راه است؛ این را به تازگی 
سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس اعالم کرده است. 
براساس گفته مهدی طغیانی، زیرساخت کاالبرگ الکترونیک 
در حال آماده سازی است و براساس وعده داده شده، در شهریور 

۱۴۰۱ آماده می شود.
طغیان��ی طی مصاحبه ای با ذک��ر این نکته که کاالبرگ 
الکترونیک، مصوب بودجه س��االنه مجلس است، گفته که 
دولت در اجرا، به دلیل اتفاقات اردیبهش��ت ماه و نیز اجرای 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تفاوت هایی صورت داد، چون اوضاع 

آن گونه که تصور می شد، پیش نرفت.
وی عنوان کرده، براس��اس وعده داده ش��ده، زیرساخت 
کاالبرگ الکترونیک در شهریور ۱۴۰۱ آماده می شود و کاالی 
اساسی و ضروری با توجه به قول دولت، به صورت کاالبرگ 
ارائه می ش��ود. طغیانی متذکر ش��ده که مشموالن یارانه در 
قانون مشخص شده است و همین دامنه ای که مشمول یارانه 

هدفمندی شدند، کاالبرگ نیز دریافت می کنند.
البته محمد سبحان حسنی، معاون سیاسی استانداری ایالم 
اعالم کرده بود: پرداخت کاالی یارانه ای در شهر ایالم به طور 
آزمایشی اجرایی خواهد شد. پس از آن نیز اعالم شد که طرح 

کاالبرگ در سه شهر گرمسار، آبیک و ایالم اجرا می شود.
اقالم مشمول طرح کاالبرگ � 

سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس نیز گفته 
که قرار است نرم افزاری را اجرایی کنند که پرداخت ۶ تا ۸ قلم 
کاال در قالب این نرم افزار به شکل الکترونیکی انجام شود، یعنی 
مشموالن این طرح وارد نرم افزار می شوند و فروشگاه هایی که 

برای فروش تعیین شدند هم این نرم افزار را دارند. اتفاقی که 
پس از اجرای این طرح خواهد افتاد، این است که مردم این 
اقالم موجود در نرم افزار را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری 
و مبلغ را پرداخت می کنند و مابه التفاوت این مبلغ را دولت 

به فروشنده پرداخت می کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرده: این نرم افزار 
می تواند از تزریق پول به جریان اقتصادی کشور جلوگیری 
کند و راه حلی اس��ت که دولت وعده داده کار به این ش��کل 

اجرایی شود.
حسینی در پاسخ به این سوال که زمان اجرای این طرح 
نرم افزاری چه زمانی خواهد بود؟ عنوان کرد: من شنیده بودم 
که این طرح قرار بود از تیر ماه اجرایی ش��ود که نشد و تیر 
هم به صورت نقدی پرداخت شد اما با صحبت هایی که شده 
 به نظر می رسد در روزهای نزدیک اجرا و پیاده سازی آن انجام 

شود و برای ماه مرداد به بهره برداری برسد.
وی تصریح کرد: اجرای این طرح تاثیر مثبت خود را خواهد 
داشت و قیمت ها واقعی می شوند اما نگرانی ای که وجود دارد 
برای کاالهایی اس��ت که خارج از این نرم افزار هستند که ما 
به دولت تذکر الزم را دادیم تا سازوکار نظارتی در مورد سایر 
اقالم هم وجود داشته باشد که جلوی این مساله گرفته شود 

و سایر اقالم قیمت هایشان بدون تغییر بماند.
در این میان، علیرضا قادری کارشناس مرکز پژوهش های 
مجلس نیز گفته که مهم ترین نکته در مورد پرداخت یارانه ها 
اطمینان از این مساله است که کم درآمدترین خانوارها نیز از 
آن بهره مند شوند. در بحث یارانه های نقدی، نکته یادشده وجود 
دارد و تقریبا می توان با اطمینان باال مطمئن بود که یارانه به 

جامعه هدفی که دولت مدنظر داشته، اصابت کرده است.

وی همچنین گفته »نکته دیگری که در این زمینه وجود 
دارد آن است که وقتی دولت می خواهد حمایتی انجام دهد 
مطمئن شود و بداند کالری خانوار تامین خواهد شد و خانوار 
آن را خرج مصارف دیگر نخواهد کرد، همچنین فقر غذایی 
گریبانگیر خانوارها نشود؛ اما نکته این است که نه تنها کاالبرگ 
که حتی اگر خود کاال را هم مستقیم به خانوار بدهید و خانوار 
نخواهد آن را مصرف کند، انگیزه بازفروش همچنان جود دارد؛ 
مثل زمانی که برخی اقالم در کشور با کوپن توزیع می شد و 
خانوارها به محض دریافت کاالی کوپنی آن را می فروختند و 
وجه آن را دریافت می کردند. این موضوع نشان می دهد که 
حت��ی اگر خود کاال را هم در اختیار جامعه هدف بگذارید و 
جامعه هدف نخواهد از کاال استفاده کند و به پولش بیشتر 
احتیاج داشته باشد، بازفروش می کنند. لذا به نظر می رسد 
اینکه با کاالبرگ اطمینان حاصل کنیم مواد غذایی به دست 

خانوار برسد، شدنی نخواهد بود.«
سکوت دولت درباره زمان اجرای طرح کاالبرگ � 

اما این اظهارات درباره کاالبرگ در حالی است که تاکنون 
مقامات دولتی عنوان می کردند به هنوز کاالبرگ آماده نشده و 
هنوز موضع رسمی از سوی دولتی ها درباره زمان اجرای طرح 

کاالبرگ اعالم نشده است.
محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور اواسط خردادماه 
به این موضوع اش��اره کرده و گفته بود: به دلیل اینکه هنوز 
کاالبرگ آماده نشده است، ناچاریم یارانه نقدی پرداخت کنیم 

و این را ادامه بدهیم.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز عنوان کرده بود: 
تا زمانی که زیرساخت فراهم نشود، پرداخت یارانه های کمک 
معیشتی ماهانه، به شیوه کنونی که نقدی و واریز به حساب 

سرپرستان خانوار است، تداوم خواهد داشت.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به 
تازگی درباره سرانجام کاالبرگ الکترونیکی گفته، دولت هنوز 
تصمیم نهایی درباره کاالبرگ الکترونیکی اتخاذ نکرده است و 
پس از آماده شدن مقدمات، رییس جمهور در یکی از جلسات 

رسمی تصمیم نهایی را ابالغ خواهد کرد.
این در ش��رایطی اس��ت که نمایندگان مجلس پانزدهم 
اس��فندماه ۱۴۰۰ و در جریان بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱، 
ضمن موافقت با حذف کاالهای اساسی از سبد ارز ترجیحی، 
تصویب کردند که دولت باید کاالها و خدماتی که ارز ترجیحی 
۴۲۰۰ تومان��ی آنه��ا را حذف می کن��د، از طریق کاالبرگ 
الکترونیک و با نرخ پایان ش��هریور ۱۴۰۰ در سقف سهمیه 

تعیین شده، به مردم عرضه کند.
از سوی دیگر، ش��امگاه دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه، 
ابراهیم رییسی رییس دولت سیزدهم طی گفت وگوی زنده 
تلویزیونی، از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی خبر داده و 
گفت��ه بود که تاثیرات تورم��ی این تصمیم، با ارائه کاالبرگ 

الکترونیک که بعدا توزیع خواهد شد، جبران می شود.
پرداخت یارانه ادامه دارد؟ � 

در این میان، دو هفته آینده چهارمین مرحله یارانه نقدی 
باید به حساب سرپرستان خانوار واریز شود و سوالی که وجود 
دارد، این است که باالخره دولت چه موضعی در قبال طرح 
کاالبرگ خواهد داشت؛ اینکه آیا دولت به قانون بودجه عمل 
می کند و کاالبرگ را جایگزین یارانه نقدی می کند یا اینکه 
ممکن است به طرقی مجلس را متقاعد کند تا همچنان به 
پرداخت یارانه نقدی ادامه دهد. البته برخی از کارشناس��ان 
اعتق��اد دارند بعید اس��ت که دولت بخواه��د و بتواند یارانه 
نقدی را حذف کند. چون زمانی که پرداخت نقدی به مردم 
انجام می شود، حذف و جایگزینی آن واکنش های منفی به 

همراه دارد.

آیا زمان خداحافظی با یارانه 3۰۰ و 4۰۰ هزار تومانی فرا رسيده است
یارانه نقدی یا کاالبرگ؟

گزارش 2

»جهان صنعت« از نشست تخصصی بررسی ریشه های ماندگاری تورم در ایران گزارش می دهد

مخمصه تورمی
جعبه ابزار کنترل قیمت ها چیست؟
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آمریکا دنبال گفت وگوی تلفنی بلینکن و الوروف 

رویترز- بر اساس اعالم وزارت امور خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن وزیر امور 
خارجه این کشور و سرگئی الوروف همتای روس وی ممکن است به زودی یک 

گفت و گوی تلفنی داشته باشند.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اظهار کرد، واشنگتن انتظار 
دارد که در روزهای آینده آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی 
الوروف، همتای روس وی یک گفت وگوی تلفنی داشته باشند. این در حالی 
است که ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم گفت که الوروف 
به درخواست این گفت وگوی تلفنی به مجرد اینکه برنامه زمانی اش این امکان 

را به او بدهد پاسخ خواهد داد.
او بیان کرد: س��رگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه هنگامی که برنامه 
زمان��ی اش به او اجازه دهد این درخواس��ت را م��ورد توجه قرار خواهد داد. در 
حال حاضر، برنامه ارتباطات بین المللی او مملو از اشتغاالت واقعی نظیر نشست 
ش��ورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در تاشکند و نشست های 

دوجانبه است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: من هیچ اطالعات جدیدی در 
مورد اینکه آنها چه زمانی می توانند این گفت وگو را داشته باشند ندارم. اما ما به 

بحث در مورد این موضوع از طریق کانال های مناسب ادامه می دهیم.
پیشتر آنتونی بلینکن گفته بود که قصد دارد در روزهای آینده با سرگئی 
الوروف بر س��ر مس��ائلی همچون تبادل احتمالی زندانیان با هدف رقم زدن 
آزادی دو ش��هروند آمریکایی زندانی در روسیه به نا م های بریتنی گرینر و پل 

ویالن گفت وگو کند.

مانور مشترک هند و مراکش
اسپوتنیك- نیروی دریایی مراکش به همراه همتای هندی خود رزمایش 
جدیدی در سواحل کازابالنکا با هدف تقویت قابلیت همکاری و هماهنگی بین 

نیروها برگزار کرد.
 »INS Tarkash« پنجشنبه، رزمایش مشترک مراکش و هند، ناوچه هندی
و ناوچه »حسن دوم« نیروی دریایی سلطنتی مراکش را گرد هم آورد، مانوری 
که بیش از ۷ ساعت به طول انجامید و طی آن فعالیت های میدانی پیشرفته 

بسیاری انجام شد. این مانور یک روزه در سواحل کازابالنکا برگزار شد.
ه��دف از این آموزش نظامی حمایت از روابط دریایی بین مراکش و هند، 
آموزش بهتر روش های عملیاتی دو کشتی جنگی و آشنایی با توانایی های نظامی 
دو کشور است. براساس اعالم منابع خبری، حضور ناوچه نیروی دریایی هند 
که در مرحله استقرار در خارج از کشور قرار دارد به منظور اختصاص پل های 
همکاری با کشورهای دوست است. به ویژه مراکش که اخیرا با هدف اختصاص 
همکاری های دفاعی در زمینه های مختلف به هند سوق یافته است. آموزش 
نظامی مشترک به تقویت دیپلماسی نظامی هند با مراکش نسبت داده می شود، 
زیرا کش��تی جنگی هند عالوه بر انجام مانورهای دریایی با همتای مراکشی 
خود، در بسیاری از تعامالت حرفه ای و اجتماعی از پیش برنامه ریزی شده با 
نیروی دریایی سلطنتی شرکت کرده است. ناوچه هندی که یکی از جدیدترین 
کشتی های نظامی در نیروی دریایی هند است، قبل از همه گیری کرونا، مانورهای 

نظامی قبلی را با کشتی های مراکشی در شهر »طنجه« انجام داد.

شکل گیری حزب سیاسی جدید در آمریکا
رویترز- ده ها تن از مقامات سابق جمهوریخواه و دموکرات آمریکایی با هدف 
جلب نظر میلیون ها رای دهنده که به گفته آنها از سیستم دوحزبی ناکارآمد آمریکا 

دلزده هستند، از تشکیل حزب سیاسی ملی سوم خبر دادند.
این حزب جدید که »رو به جلو« خوانده می شود، در ابتدا ریاست مشترک 
اندرو یانگ، نامزد سابق دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری و کریستین تاد 
ویتمن، فرماندار سابق جمهوریخواه نیوجرسی را خواهد داشت. اعضای موسس 
حزب به رویترز گفتند که امیدوارند این حزب به یک جایگزین مناسب برای 
احزاب جمهوریخواه و دموکرات که بر سیاست ایاالت متحده تسلط دارند، تبدیل 
شود. دو رکن پلتفرم حزب جدید عبارتند از تقویت مجدد یک اقتصاد منصفانه 
و شکوفا و ارائه انتخاب های بیشتر به آمریکایی ها در انتخابات، اعتماد بیشتر به 

دولتی که کار می کند و حرف های بیشتری در مورد آینده ما.
رهبران این حزب در پاییز امسال مجموعه ای از رویدادها را در ده ها شهر 
برگزار خواهند کرد تا پلتفرم خود را گسترش داده و حمایت کسب کنند. آنها 
در ۲۴ سپتامبر در هیوستون میزبان یک ضیافت رسمی خواهند بود و اولین 
همایش ملی این حزب در تابستان آتی در یکی از شهرهای مهم ایاالت متحده 
خواهد بود. این حزب جدید با ادغام سه گروه سیاسی که در سال های اخیر به 
عنوان واکنشی به سیستم سیاسی به طور فزاینده قطبی و به بن بست رسیده 
آمریکا ظهور کرده اند، تشکیل می شود. این مقام ها به یک نظرسنجی گالوپ در 
سال گذشته استناد کردند که نشان می داد دو سوم آمریکایی ها معتقدند یک 
حزب ثالث الزم است. این حزب که میانه رو است، هنوز سیاست خاصی ندارد 
و در ضیافت آتی خود خواهد گفت که »چگونه مسائل بزرگ پیش روی آمریکا 

را حل خواهیم کرد؟ نه چپ، نه راست. رو به جلو.«

ارائه طرح مقابله با »توسعه نامتعادل« شی جین پینگ
شینهوا- رییس جمهوری چین در جمع رهبران ارشد کشورش تاکید کرد 
که باید در پنج سال آینده روی رسیدگی به »توسعه نامتعادل و ناکافی« تمرکز 
شود؛ اقدامی که نشان می دهد شی می خواهد اولویت های اقتصادی اتخاذشده 
در پنج سال گذشته را ادامه دهد. شبکه تلویزیونی سی سی تی وی دولت چین 
گزارش داد که شی جین پینگ، رییس جمهوری چین در نشست دو روزه ویژه 

در پکن دیدگاهش را برای پنج سال آتی و بیشتر بیان کرد.
اواخر امسال قرار است حزب حاکم کمونیست چین، کنگره ای را برگزار کند. 
این حزب قرار است رهبری خود را برای پنج سال آینده در کنگره تغییر دهد. 
در حالی که دو سلف قبلی او پس از دو دوره کامل کناره گیری کردند، انتظار 
می رود شی برای سومین دوره بی سابقه به عنوان رهبر ارشد چین در کنگره 
دست یابد. شی اولین بار هنگام ارائه یک سند سیاسی مهم در کنگره گذشته 
در سال ۲۰۱۷، نیاز به رسیدگی به مشکالت توسعه نامتعادل و ناکافی را به 

عنوان یک اولویت سیاستی ذکر کرده بود.
او در گزارش کنگره در سال ۲۰۱۷ گفت که مشکالت شامل رشد کیفیت 
پایین، نوآوری ضعیف، شکاف گسترده در توسعه و خدمات اجتماعی موجود بین 

شهرها و روستاها و اتکای بیش از حد به سوخت های فسیلی است.
شی جین پینگ، رییس جمهوری چین به روسا و وزرای منطقه ای گفت که 
این حزب باید روحیه مبارزه خود را حفظ کرده و توانایی مبارزه خود را تقویت 
کند. شی با مرور تحوالت پنج سال گذشته، فهرستی از مدرن سازی ارتش چین 

و صلح در تنگه تایوان را به عنوان برخی از دستاوردهایش ذکر کرد.

گروه جهان- امانوئل ماکرون، رییس جمهوری خبر
فرانسه، روز پنجشنبه از محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان سعودی، میزبانی کرد، رخدادی که در 
چارچ��وب تالش های غرب ب��رای تامین کمبود 
منابع انرژی خود در میانه جنگ اوکراین تحلیل 
شده است. سفر بن سلمان به فرانسه جدیدترین 
گام در پذیرش ولیعهد عربستان سعودی در عرصه 

بین المللی تلقی می شود.
کشورهای غربی، پس از آغاز جنگ اوکراین، 
تحریم های اقتصادی گس��ترده ای را بر روس��یه 
اعمال کردند. با این حال اعمال این تحریم ها غرب 
را با مشکل تامین انرژی مواجه کرده است؛ بحرانی 
که اروپا و ایاالت متحده آمریکا را بر آن داش��ته تا 
روابط سیاسی شان با عربستان سعودی را ترمیم 
کنند تا این کشور نیز بتواند غرب را در حل بحران 
انرژی یاری رساند. چهره های اپوزیسیون فرانسه و 
گروه های مدافع حقوق بشر از تصمیم ماکرون برای 
دعوت از محمد بن سلمان به مهمانی شام در کاخ 
الیزه انتقاد کرده اند. رهبران غرب معتقدند که ولیعهد 
سعودی دستور قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 

ناراضی سعودی، را صادر کرده است.
محمد بن س��لمان که در داخل کشورش به 
عنوان قهرمان اصالحات اجتماعی و اقتصادی به 
تصویر کش��یده می شود، اما از نظر منتقدان یک 
قاتل است، پس از سفر به یونان برای بحث درباره 
روابط دوجانبه و انرژی وارد فرانسه شده است. اگنس 
کاالمار، دبیرکل سازمان عفو بین الملل، در آستانه 
دیدار محمد بن سلمان با امانوئل ماکرون در توئیتر 
نوشت: »احیای این شاهزاده قاتل در فرانسه نیز با 
استدالل رئال پلیتیک توجیه خواهد شد، همان طور 
که ایاالت متحده چنین کرد. در نهایت این دادوستد 

است که حرف اول را می زند.«
ماکرون که دسامبر گذشته با سفر به عربستان 
س��عودی به نخستین رهبر غربی تبدیل شد که 
پس از قتل جمال خاشقجی از این کشور بازدید 
کرده است، ضمن رد این انتقادات تاکید کرده که 
عربستان سعودی بسیار مهم تر از آن است که نادیده 
گرفته شود. امانوئل ماکرون پیش از شام کاری خود 
با محمد بن سلمان در مقابل پله های کاخ الیزه به او 

خوشامد گفت و به گرمی با وی دست داد.
س��فر محمد بن س��لمان به پاریس به فاصله 
دو هفت��ه پ��س از گفت وگوی او با ج��و بایدن، 
رییس جمهوری ایاالت متحده، در عربستان سعودی 
انجام شده است. غرب تمایل به تنظیم مجدد روابط 
خود با این کشور نفتخیز خلیج فارس دارد در حالی 
که تالش می کند با نفوذ منطقه ای ایران، روسیه و 
چین مقابله کند. فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی 
در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به دنبال 
تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود هستند، چرا 
که مسکو صادرات گاز خود به اروپا را کاهش داده 
است. ماکرون از ریاض می خواهد که تولید نفت 

خود را افزایش دهد.
شاهزاده محمد بن سلمان پیش از فرانسه، به 
یونان سفر کرد و تفاهمنامه هایی در زمینه انرژی 

امضا ش��د. از جمله این توافق ها تبدیل یونان به 
قطبی برای تامی��ن انرژی تجدید پذیر برای اروپا 
است. سفر ش��اهزاده محمد بن سلمان به اروپا با 
کاهش ۲۰ درص��دی ظرفیت خط  لوله گاز پروم 
روسیه به اروپا همراه بود. دلیل این اقدام مشکالت 
فنی اعالم ش��ده است، اما کشورهای اروپایی که 
به شدت به واردات گاز از روسیه وابسته  هستند، 
نگرانند که این روند ادامه دار باشد. احتمال قطع گاز 
صادراتی از روسیه در آستانه زمستان، کشورهای 
اروپایی را بر آن داشته است تا با شتاب بیشتری 
برای تامین منابع انرژی تالش کنند.  سفر محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به فرانسه با 
اعتراض گروه های مدافع حقوق بشر روبه رو شده 
که می گویند او در تالش است با چنین اقداماتی، 
اعتبار از دست رفته به دلیل قتل جمال خاشقجی 

را به دوباره به دست آورد.
در پی حمله روسیه به اوکراین، قیمت انرژی به 
شکل قابل مالحظه ای باال رفت و در همان زمان، 
امانوئل ماکرون از عربستان درخواست کرد که تولید 
نفت را افزایش دهد. عربس��تان همراه با امارات با 
درخواست مشابهی از سوی آمریکا نیز روبه رو شد. 
اما هر دو کش��ور اعالم کردند که به تعهداتشان 
با روس��یه درباره سطح تولید وفادار می مانند. در 
نهایت عالوه بر اقداماتی شبیه به پذیرایی از محمد 
بن س��لمان در پاریس، جو بایدن رییس جمهور 

آمریکا نیز حاضر شد برای نخستین بار به عربستان 
سفر کند. عربستان در کنار باقی کشورهای عضو 
اوپک، هفته آینده با روسیه جلسه دارد. همزمان 
سه گروه مدنی نیز با ثبت شکایتی در دادگاه های 
فرانسه خواس��تار محاکمه محمد بن سلمان، به 
»شکنجه و قتل« جمال خاشقجی متهم شدند. 
شاهزاده محمد پنجشنبه شب، همراه با امانوئل 
ماکرون، رییس جمهوری فرانسه، شام کاری صرف 
کرد. او دست داشتن در قتل جمال خاشقجی را 
تکذیب می کند. اما برآورد سازمان های اطالعاتی 
آمریکایی این است که محمد بن سلمان شخصا 
نقش��ه قتل و تکه تکه کردن جمال خاشقجی در 
کنسولگری عربستان در ترکیه را تایید کرده است. 
همچنین سازمان ملل اعالم کرد که بر اساس نتایج 
تحقیقاتش، حکومت عربستان سعودی مسوول 
قتل جمال خاشقجی است. ضمن اینکه سازمان 
ملل، قتل خاش��قجی را یک »جرم بین المللی« 

طبقه بندی کرده است.
به گفته خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقجی، 
این روزنامه نگار به این دلیل در کنسولگری عربستان 
تکه تکه شد که مطالبی در انتقاد از محمد بن سلمان 
نوشته بود. چنگیز در واکنش به این سفر گفت که 
بسیار عصبانی است. او همچنین رییس جمهور 
فرانسه را متهم کرد که از »جالد« شریک زندگی اش 

با افتخار کامل استقبال کرده است.

اقامت در گران ترین خانه جهان � 
محمد بن سلمان روز چهارشنبه وارد فرودگاه 
اورلی در جنوب پاریس ش��د و شب را در کاخی 
در غرب پایتخت گذراند که آن را در سال ۲۰۱۵ 
خریده است. این ساختمان که »گران ترین خانه 
جهان« لقب گرفته، یک عمارت نوساز است که 
ش��بیه به کاخ های قدیمی فرانسوی که در زبان 
این کشور به »شاتو« معروف هستند، ساخته شده 
است. به نوشته رسانه های فرانسوی، این عمارت به 
تقلید از کاخ ورسای ساخته شده که زمانی اقامتگاه 

خاندان سلطنتی فرانسه بود.
عماد خاشقجی، پسرعموی جمال خاشقجی 
این ساختمان را طراحی کرده و به افتخار یکی از 
شاهان فرانسه به نام لوئی چهاردهم، این عمارت 
را »شاتوی لوئی چهاردهم« نامگذاری کرد. محمد 
بن سلمان این خانه را در سال ۲۰۱۵ میالدی به 

مبلغ ۳۰۰ میلیون دالر خرید.
شکایت گروه های حقوق بشری � 

تنها چند ساعت قبل از مالقات محمد بن سلمان 
و امانوئل ماکرون در کاخ الیزه، سه گروه از فعاالن 
مدنی فرانسه، شکایتی را علیه او در دادگاه مطرح 
کردند. یکی از گروه هایی که شکایت را ثبت کرده، 
»دموکراس��ی برای جهان ع��رب، هم اکنون« نام 
دارد. این گروه اس��تدالل کرده اس��ت که محمد 
بن س��لمان از مصونیت قضایی برخوردار نیست، 

چرا که او هنوز ریاس��ت حکومت را در کشورش 
بر عهده ندارد. این گروه می گوید، فرانسه از معدود 
کشورهای جهان است که می توان محمد بن سلمان 
را در آنجا محاکمه کرد.بندیکت جینه راد از سازمان 
»دیده بان حقوق بشر« در واکنش به این سفر گفت 
که ماکرون، بدون تعهد قوی و مستحکم به حقوق 
بشر، خطر س��فیدنمایی چهره مخدوش محمد 
بن سلمان را به جان خریده است. در پی فشارهایی 
از این دس��ت، امانوئل ماکرون پیش از مالقات با 
محمد بن سلمان، قول داد که حتما به مساله حقوق 

بشر نیز اشاره کند.
اما او فورا اضافه کرد که حل مشکالتی که فرانسه 
و شرکای اروپایی اش با آن روبه رو هستند، بسیار 
مهم هستند. بحران قیمت انرژی یکی از بزرگ ترین 
مشکالتی است که این روزها جامعه و اقتصاد اروپا 
را با خود درگیر کرده اس��ت. از زمان ترور جمال 
خاشقجی در استانبول، امانوئل ماکرون چندین بار 
با محمد بن سلمان دیدار کرده است. او همچنین 
نخستین رهبر یک کشور مهم و قدرتمند اروپایی 

بود که حاضر شد به عربستان سفر کند.
الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه گفت که با 
توجه به شرایط فعلی، برای مردم این کشور قابل 
درک نبود که رییس جمهورشان با تولیدکنندگان 
انرژی در جهان گفت وگو نکند. او در تشریح این 
شرایط به افزایش قیمت انرژی و »قطع شدن گاز 

از سوی روسیه« اشاره کرد.
تقویت روابط استراتژیك � 

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
سعودی در پایان سفر رسمی به فرانسه در یادداشت 
تش��کری برای امانوئل ماکرون، رییس جمهوری 
فرانسه گفت و گوهای دوجانبه را نشانه عالقه مندی 
مشترک برای تقویت همکاری های استراتژیک دو 

کشور دوست در همه زمینه ها ارزیابی کرد.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری دولتی عربس��تان 
سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان در یادداشتی 
برای ماکرون از او بابت استقبال گرم تشکر کرد 
و گفت: گفت و گو ها و هماهنگی ها برای توسعه 
رواب��ط در همه زمینه ها به منظور تحقق منافع 
دو کش��ور و تقویت امنی��ت و ثبات در منطقه 

ادامه دارد.
تالش برای جلب رضایت حاکمان پادشاهی 
س��عودی در اروپا برای تضمی��ن نفت البته از 
ضیافت شام کاخ الیزه برای محمد بن سلمان آغاز 
نمی ش��ود. بیش از چهار دهه پیش و در دوران 
ش��وک نفتی اول، پادشاه بلژیک در قبال تعهد 
عربستان به ادامه صدور نفت، کلید مساجد این 
کشور را به پادشاه سعودی واگذار کرده بود. پس 
از افشای نقش سلول های تروریستی داعش در 
منطقه مولنبک بروکسل در سازماندهی عملیات 
تروریستی ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ پاریس، رسانه های 
فرانس��ه زبان ماجرای ریش��ه های اسالم سلفی 
در بلژیک را به روش��نی به حضور طوالنی مدت 
مفتی های س��عودی در مس��اجد این کش��ور 

مرتبط دانستند.

امانوئل ماکرون برای حل بحران انرژی دست به دامن بن سلمان شد

حراج حقوق بشر
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جو بای��دن، رییس جمهوری آمریکا و ش��ی جین پینگ، 
رییس جمهوری چین بیش از دو ساعت تلفنی درباره آینده روابط 

دو کشور گفت وگو کردند.
 این پنجمین گفت وگوی بایدن با شی جین پینگ از زمان 
حضور در کاخ س��فید است. این گفت وگو در حالی رخ داد که 
بایدن به دنبال یافتن راه های جدیدی برای همکاری با این قدرت 
در حال رشد جهانی و همچنین راهبردهایی برای مهار نفوذ چین 
در سراسر جهان است.  رهبران دو کشور درباره شماری از مسائل 
جهانی مانند رکود اقتصادی پیش روی جهان، تاثیرات تهاجم 

روسیه و ادامه همه گیری کووید بحث و تبادل نظر کردند.
شی در این گفت وگو به آمریکا درباره تایوان هشدار داد و آن 
را »بازی با آتش« توصیف کرد. از سوی دیگر طبق گزارش کاخ 
سفید بایدن در این گفت وگو تاکید کرده که سیاست ایاالت متحده 
در قبال تایوان تغییر نکرده است و آمریکا به شدت با تالش های 
یک جانبه برای تغییر وضعیت موجود یا تضعیف صلح و ثبات در 
این جزیره مخالف است. نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان 
آمریکا قصد دارد به زودی به تایوان سفر کند. اگر این سفر محقق 
شود وی باالترین مقام آمریکایی از سال ۱۹۹۷ خواهد بود که 
به این جزیره سفر می کند. نوت گینگریچ جمهوریخواه در سال 
۱۹۹۷ زمانی که رییس مجلس نمایندگان آمریکا بود به تایوان 
رفت. با این حال جو بایدن هفته گذشته در پاسخ به سوالی درباره 
سفر احتمالی نانسی پلوسی به تایوان گفت: »ارتش آمریکا فکر 

می کند که این ایده خوبی نیست.«
طبق نوشته رسانه های دولتی چین، شی به بایدن گفته است 
که ایاالت متحده باید از »اصل چین واحد« تبعیت کند. وی تاکید 
کرد که چین قاطعانه با استقالل تایوان و دخالت نیروهای خارجی 

مخالف است. طبق این گزارش، رییس جمهوری چین به همتای 
آمریکا خود گفته است: »کسانی که با آتش بازی می کنند تنها 
می سوزند. امیدواریم طرف آمریکایی در این مورد شفافیت داشته 

باشد و به اصل چین واحد احترام بگذارد.«

بایدن و شی در حال بررسی مالقات حضوری  � 
یک مقام ارشد دولت بایدن نیز درباره جزییات این گفت وگو 
گف��ت که بایدن و ش��ی در حال بررس��ی مالق��ات حضوری 

هستند.
 طبق گزارش آسوشیتدپرس این مقام که نامش عنوان نشده 
است گفت که بایدن این تماس تلفنی را از اتاق معروف بیضی 
انجام داد و دستیاران ارشدش از جمله آنتونی بلینکن، وزیر امور 

خارجه به او پیوستند.
ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین در اوایل این هفته 
به خبرنگاران گفته بود که اگر ایاالت متحده بر ادامه مسیر خود 
پافشاری کند قطعا با واکنش های قاطعانه روبه رو می شود و تمام 

عواقب ناشی از آن بر عهده آمریکا خواهد بود.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز 
چهارشنبه در نشس��تی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: 
»رییس جمهور می خواهد مطمئن شود که خطوط ارتباطی 
با آقای ش��ی همچنان باز است، چرا که آنها به این موضوع 

نیاز دارند.«
وی تاکید کرد مس��ائلی وجود دارد که آمریکا می تواند در 
مورد آن ها با چین همکاری کند و مسائلی نیز وجود دارد که 
آشکارا باعث تنش می شود. بایدن و شی آخرین بار در ماه مارس 
گذشته و چندین روز پس از حمله روسیه به اوکراین صحبت 

کرده بودند.

فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ های بهره را سه چهارم درصد 
افزای��ش داد و ب��ه کمپین تهاجمی خود برای کاهش س��ریع 
تورم ادامه داد، حتی در شرایطی که اقتصاد آغاز به کند شدن 
کرده اس��ت. افزایش ش��دید نرخ بهره فدرال رزرو در بحبوحه 
افزایش قیمت مصرف کنن��ده و تولیدکننده صورت می گیرد 
که در باالترین س��طح خود در ۴۰ س��ال اخیر قرار دارند. تورم 
تولیدکنندگان ایاالت متحده در ماه ژوئن ۱۱/۳ درصد به صورت 
ساالنه افزایش یافت، در حالی که تورم مصرف کننده ۹/۱ درصد 

افزایش یافته است.
بانکداران مرکزی به اتفاق آرا به  افزایش نرخ بهره رای دادند 
و کمیته بازار آزاد فدرال تنظیم کننده سیاست، در بیانیه پس از 
نشست خود در روز چهارشنبه نشان داد که افزایش های  بیشتری 
در راه است و گفت پیش بینی می کند که افزایش مداوم اگر در 

محدوده هدف ادامه یابد، مناسب خواهد بود.
نرخ فدرال رزرو  اکنون در محدوده ۲/۲۵ تا ۲/۵ درصد تعیین 
شده است. فدرال رزرو در ماه مارس شروع به افزایش نرخ بهره از 
نزدیک به صفر کرد و سیاستگذاران از آن زمان این رقم را افزایش 
دادند.پس از انجام یک افزایش یک چهارم درصدی برای شروع، 
آنها در ماه مه نیم درصد و در ژوئن سه چهارم یک درصد افزایش 
دادند که بزرگ ترین افزایش  از سال ۱۹۹۴ بود. مقامات فدرال 
رزرو دومین افزایش فوق العاده را در روز چهارشنبه انجام دادند 

زیرا آنها در حال تالش برای مهار تورم باال هستند.
در حالی که مقامات در بیانیه خود اذعان کردند که داده های 
هزینه و تولید بهتر شده است، آنها همچنین خاطرنشان کردند 
که دس��تاوردهای شغلی »قوی« بوده و قیمت ها به سرعت در 
حال افزایش است؛ باتوجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا مرتبط 
با همه گیری، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و فشار بیشتر 

بر قیمت های مصرف کننده در سال منتهی به ژوئن ۹/۱ درصد،  
بانک های مرکزی نگران هس��تند که پس از بیش از یک سال 
افزایش سریع هزینه ها، همچنان انتظارهای تورمی ادامه داشته 
باش��د. اگر مردم و کس��ب و کارها شروع به تعدیل رفتار خود با 
پیش بینی افزایش قیمت ها کنند- با درخواست کارگران برای 
دس��تمزدهای باالتر و شرکت ها که افزایش هزینه های خود را 
به مش��تریان منتقل می کنند- می توان تورم را به یک ویژگی 
دائمی تر اقتصاد تبدیل کرد. ایاالت متحده در مبارزه علیه افزایش 
سریع قیمت ها تنها نیست.تورم در سراسر جهان شتاب گرفته 
است زیرا همه گیری زنجیره های عرضه را متالشی کرده است و 
جنگ روسیه در اوکراین بازارهای سوخت و مواد غذایی را مختل 
کرده است. بسیاری از بانک های مرکزی به منظور کاهش سرعت 
اقتصاد خود، به امید اینکه قیمت ها را دوباره تحت کنترل درآورند، 

به سرعت نرخ های بهره را افزایش می دهند.
نرخ های بهره باالتر با کاهش تقاضا باعث کاهش تورم می شود. 
وقتی پول برای وام گرفتن هزینه بیشتری دارد، افراد کمتری برای 
خرید خانه یا وام های تجاری برای توسعه شرکت خود وام مسکن 
می گیرند. با کمتر شدن فعالیت اقتصادی، عرضه کاالها و خدمات 
در دسترس می تواند به تقاضا برسد و از آنجایی که شرکت ها با 
سود و فروش ضعیف تر مواجه می شوند و افراد کمتری را استخدام 
می کنند، رشد شغل و دستمزد کاهش می یابد و بر مصرف تاثیر 
می گذارد. کند کردن اقتصاد یک فرآیند دردناک است و خود 
فدرال رزرو اذعان می کند که ابزارهای آن بی سر و صدا هستند 
و مبارزه اش برای کنترل تورم خطر این را دارد که اقتصاد را وارد 

رکودی مطلق کند.
به شکل کلی این چهارمین افزایش نرخ بهره بانکی در سال 
جاری و از آغاز همه گیری کرونا است. اولین بار در ماه مارس بانک 
مرکزی آمریکا نرخ بهره را ۰/۲۵ درصد افزایش داد و به سیاست 

نرخ بهره صفر پایان داد.
در ابتدای ماه آوریل این مساله با افزایش ۰/۵ درصدی این نرخ 
و رساندن آن به ۰/۷۵ تا ۱/۰ درصد ادامه یافت. مشاوران رییس 
بانک مرکزی آمریکا معتقدند افزایش بیشتر نرخ بهره بانکی در 

کوتاه مدت می تواند برای اقتصاد آمریکا مفید باشد.
این روزها فشار بر بانک مرکزی آمریکا بسیار زیاد است زیرا 
نرخ تورم در این کشور اکنون حدود ۹/۱ درصد است. این میزان 
باالترین نرخ تورم در چهار دهه گذشته به حساب می آید. افزایش 
بهره بانکی در آمریکا باعث گران تر شدن وام ها و کاهش تقاضا 
برای وام در این کشور شده است. این مساله باعث کاهش نرخ 
تورم خواهد شد اما همزمان رشد اقتصادی را نیز کاهش خواهد 
داد.کاهش رشد اقتصادی از سوی دیگر به افزایش بیکاری دامن 
خواهد زد. نرخ بیکاری در آمریکا اکنون ۳/۶ درصد اس��ت که 
سطح بسیار پایینی در این زمینه محسوب می شود. بر اساس 
آمار وزارت کار آمریکا تعداد بیکاران در این کش��ور حدود ۵/۹ 
میلیون نفر است، این تعداد پیش از آغاز پاندمی ۵/۷ میلیون 
نفر بوده اس��ت.جو بای��دن، رییس جمهور آمریکا و جنت یلن، 
وزی��ر خزانه داری آمریکا اطمینان داده اند که آمریکا وارد رکود 
اقتصادی نخواهد شد، اما اقتصاددانان در این زمینه تردیدهایی 
دارند. آنها معتقدند که بانک مرکزی آمریکا به میزان محدودی 

می تواند با سیاست افزایش نرخ بهره بانکی با تورم مقابله کند. از 
سوی دیگر جنگ در اوکراین و قرنطینه به دلیل کرونا در چین 
نیز بر افزایش قیمت ها تاثیرگذار بوده که بانک مرکزی نمی تواند 

عواقب آنها را کنترل کند.
افزایش نرخ وام مسکن � 

بانک مرکزی با افزایش هزینه استقراض، هزینه های گرفتن وام 
خرید مسکن و خودرو یا وام کسب وکار را باالتر می برد. مشتریان 
و کسب وکارها هم احتماال به نوبه خود کمتر پول قرض و خرج 

می کنند و این موجب ثبات اقتصادی و مهار تورم می شود.
در نتیجه افزایش هایی که  بانک مرکزی اعمال کرده است، 
میانگین نرخ وام مسکن ثابت ۳۰ ساله در سال گذشته دو برابر 
شده است و به ۵/۵ درصد رسیده و فروش مسکن کاهش یافته 
است. بانک مرکزی ایاالت متحده امیدوار است بتواند رشد را آن قدر 
کند سازد تا تورم مهار شود، اما نه آن قدر که باعث رکود شود، 
خطری که بسیاری از تحلیلگران نگران اند فرجام بدی داشته 
باشد.به باور برخی تحلیلگران، نشانه هایی وجود دارد که اقتصاد 
ایاالت متحده در حال ضعیف شدن است و حتی ممکن است 
در نیمه نخست سال دچار انقباض شود. در نتیجه، آن ها نگران  
هستند که مبادا بانک مرکزی اعتبارات را خیلی زیاد و خیلی سریع 
محدود کند و در نهایت باعث رکودی شود که اخراج کارکنان و 
افزایش بیکاری را در پی داشته باشد، اما اقتصاددانان می گویند این 
به معنای شروع  رکود  نیست. در همان شش ماهی که ممکن 
بود اقتصاد دچار انقباض شده باشد کارفرمایان دو میلیون و ۷۰۰ 
هزار شغل جدید ایجاد کردند که بیش تر از ایجاد اشتغال در اکثر 
سال های قبل از همه گیری کرونا است. دستمزدها نیز با آهنگ 
مطلوبی در حال افزایش است و کارفرمایان بسیاری همچنان در 

تکاپوی جذب و حفظ نیروی کار به میزان کافی  هستند.

هشدار شدیداللحن چين به آمریکا در مورد تایوان 
با آتش بازی نکنید

بزرگ ترین افزایش نرخ بهره در تاریخ آمریکا رقم خورد
رکود در انتظار اقتصاد ایاالت متحده

بازتاب

اقتصاد بين الملل
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»جهان صنعت«- بازار سرمایه طی ماه های 
اخیر ش��رایط وخیمی را تجربه کرده و اکنون در 

رکود معامالتی جدی به سر می برد.
 به نحوی که میانگین هفتگی  ارزش معامالت 
خرد مدت هاست در کانال دو هزار میلیارد تومانی 
س��یر می کند و توانایی ورود به کانال های باالتر را 
ندارد؛ روندی که بازار سرمایه این روزها پشت سر 
می گذارد رکود بی س��ابقه ای است که تحت تاثیر 
عوامل متعددی از جمله س��رکوب بازار توس��ط 
سیاست های اقتصادی دولت به وجود آمده است. 
دول��ت به ویژه از طریق بازوی سیاس��تگذار پولی 
افزایش نرخ بهره بین بانکی را در دستور کار داشته 
و همین امر سبب کاهش جذابیت سرمایه گذاری 
در بورس و فرار نقدینگی از این بازار به سمت بازار 
پول یا بازارهای موازی همچون طال و ارز شده است. 
در همین حال فشار بودجه بر شرکت های حاضر در 
بازار سرمایه تحت عناوینی نظیر مالیات و عوارض، 
سرمایه گذاران را نسبت به آینده سهامداری در این 
شرکت ها بدبین کرده است. در این میان همچنین 
ی��ک عامل بیرونی اثرگ��ذار یعنی قیمت جهانی 
کامودیتی ها نیز بازار سرمایه را طی هفته های اخیر 
تحت فشار قرار داده بود. به ویژه از آنجا که لیدرهای 
بازار سرمایه ایران عموما شرکت های کامودیتی محور 
و صادراتی هستند، این متغیر در تعیین استراتژی 
سرمایه گذاران بسیار اثرگذار بوده است. حاال اما با 
توجه به سیاست های اعالمی بانک مرکزی ایران 
برای کاهش نرخ بهره بین بانکی دست کم تا سطح 
۲۰ درصدی به نظر می رسد این ریسک تا حدی از 
سر بازار سرمایه برداشته خواهد شد. در همین حال 
فدرال رزرو نیز در مرحله جدید افزایش نرخ بهره در 
اقتصاد آمریکا، رقمی پایین تر از حد انتظار فعاالن 
اقتصادی را اعالم کرده است که به سرعت اثر خود 
را در رشد قیمت کامودیتی ها نشان داد که گفته 
می شود در صورت تداوم می تواند سیگنال مثبتی 
برای بازار سرمایه ایران نیز باشد. اکنون سوال این 
است که آیا بازار سرمایه نیز نسبت به تغییر وضعیت 

این دو عامل مهم واکنشی نشان خواهد داد؟
کاهش نرخ سود بین بانکی به زیر 20/5 � 

درصد
روز سه ش��نبه بود که علی صالح آبادی رییس 
کل بانک مرکزی باالخره پای میز مذاکره با مجید 
عشقی رییس سازمان بورس نشست تا درباره روند 
نرخ بهره بین بانکی تبادل نظر و تصمیم گیری شود؛ 
نرخی که نوسانات آن از منظر کارشناسان اقتصادی، 
اثر باالیی بر عملکرد شرکت ها و به تبع آن بر بازار 
سرمایه دارد. بر این اساس وعده داده شد که بانک 
مرکزی نرخ بهره بین بانک��ی را که تا پایان هفته 
چهارم تیرماه به ۲۱/۳۱ درصد رسیده بود، به سقف 
۲۰ درصد بازگرداند و به مصوبه دولت در این باره 
که با هدف حمایت از بازار سرمایه تصویب شده بود 
پایبند باشد. بازار اما در روز سه شنبه نسبت به این 
خبر که پیش از اتمام معامالت مخابره شده بود، 

واکنش قابل مالحظه ای نشان نداد که می توان آن 
را ناشی از بدبینی معامله گران نسبت به وعده های 
دولت سیزدهم دانست. در همین حال باید به اثر 
قدرتمند متغیرهای دیگری نظیر سرنوشت نامعلوم 
برجام و ابهام در افق سرمایه گذاری ایران نیز توجه 
داشت که موجب پارک نقدینگی صاحبان سرمایه 
و ع��دم ورود آنان ب��ه فعالیت های اقتصادی مولد 
شده اس��ت. در این میان رییس سازمان بورس و 
اوراق بهادار به تازگی اعالم کرده که قرار است روند 
صعودی نرخ سود بین بانکی متوقف شود و این سود 
به زیر ۲۰/۵ درصد برسد. اگرچه این عدد همچنان 
نسبت به مصوبه حمایتی دولت باالست اما دست کم 
می تواند روزنه امیدی برای عدم افزایش این نرخ و 
حتی کاهش بیشتر آن در صورت موفقیت دولت در 
کاهش نرخ تورم باشد.  مجید عشقی در گفت وگو 
با ایسنا عنوان کرده است که سازمان بورس بر این 
موضوع تاکید دارد که سود بین بانکی طبق مصوبه 
ستاد اقتصادی دولت به میانگین ۲۰ درصد برسد 
اما از طرف دیگر بانک مرکزی هم سیاست هایی دارد 
و در این مورد بحث های دیگری هم وجود دارد. به 
گفته عش��قی در واقع دغدغه تورم مطرح است و 
دیدگاه های مختلفی در م��ورد میزان اثر افزایش 
نرخ سود بانکی روی نرخ تورم وجود دارد که این 
دیدگاه ها در بحث های کارشناسی پیش  می رود. 
پیش از این نیز کارشناسان اقتصادی تاکید کرده 
بودند که بانک مرکزی در حالی رونویسی از نسخه 
فدرال رزرو برای کنترل تورم است اما گوشزد کرده 
بودند که این نسخه نمی تواند در اقتصاد دولتی ایران 
با هزینه های باالی دولت، کس��ری باالی بودجه و 

سیاس��ت های جاری که منجر ب��ه افزایش خلق 
نقدینگی می شود اثربخش باشد. ناظران اقتصادی 
و کارشناس��ان بازار سرمایه معتقدند کاهش نرخ 
س��ود بانکی در حال حاضر می تواند نقش مهمی 
در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته 
باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود چرا که تولید 
را توجیه پذیر می کند و از همین مسیر سهامداری 
شرکت های بورسی را برای سرمایه گذاران جذاب 

خواهد کرد.
اثر نوسانات کامودیتی ها بر بازار سرمایه  � 

ایران
حدود ۶۰ درصد از شرکت های حاضر در بازار 
سرمایه ایران را شرکت های کامودیتی محور تشکیل 
می دهند و از همین رو می توان گفت این بازار به 
شدت از نوسانات قیمت کامودیتی ها در جهان، متاثر 
است. مهم ترین اثری که تغییر قیمت کامودیتی ها 
بر ش��رکت های بازار س��رمایه ایران می گذارند را 
می توان در نرخ ف��روش محصوالت آنها و هزینه 
تولید مشاهده کرد. در این میان برخی از شرکت ها 
با فروش داخلی و برخی دیگر از طریق صادرات از 
نرخ های جهانی متاثر می شوند. به ویژه آنکه برخی 
محصوالت کامودیت��ی در بورس کاال نیز معامله 
می ش��ود و کشف قیمت آن با توجه به نوسان در 
بازاره��ای جهانی صورت می پذیرد. به این ترتیب 
نرخ جهانی کامودیت��ی بر کاالهایی که محصول 
شرکت ها و کارخانجات داخلی یا ماده مصرفی آنها 
هستند، اثر می گذارد. از جمله این شرکت ها می توان 
به گروه صنایع فوالدی، س��نگ آهن، پتروشیمی 
و پاالیش��ی اشاره کرد. اگرچه اثر نوسانات قیمت 

جهانی کامودیتی ها شرکت های این گروه ها را درگیر 
می کند اما به دلیل آنکه این شرکت ها عموما لیدر 
بازار سهام به شمار می روند، تغییر روند آنها می تواند 
بر کلیت بورس اثر بگذارد. از همین رو شاید بتوان 
گفت قیمت های جهانی کامودیتی ها نه تنها برای 
سهامداران و سرمایه گذاران این شرکت ها از اهمیت 
باالیی برخوردار است بلکه دغدغه سایر اهالی بازار 
سرمایه و سهامداران دیگر شرکت ها نیز به شمار 
می رود.  به طور کلی اثری که کامودیتی بر بورس 
ایران می گذارد، در سهام شرکت های صادرات محور 
بیشتر خودنمایی می کند. همان گونه که نرخ های 
جهانی بر قیمت کاالها اثر می گذارد، س��ودآوری 
ش��رکت ها را نیز تغییر خواهد داد. طی هفته های 
اخیر در اثر افزایش نرخ بهره در آمریکا و ترس از 
ورود اقتصاد جهانی به دوره رکودی، کامودیتی ها 
عموما در مسیر نزولی حرکت کرده اند. با این حال 
فدرال رزرو روز پنجشنبه در مرحله دیگری از افزایش 
ن��رخ بهره، این نرخ را ۰/۷۵ درصد افزایش داد که 
پایین تر از انتظار فعاالن اقتصادی بوده اس��ت. از 
همین روز اغلب کامودیتی ها به سرعت سبزپوش 
شدند. برخی کارشناسان بر این باورند در صورتی 
که روند قیمتی کامودیتی ها بتواند به صورت مداوم 
در مسیر رشد حرکت کند، بازار سرمایه ایران نیز به 

استقبال آن خواهد رفت.
سایه سنگین سیاست های خلق الساعه � 

در این میان اگرچه ممکن اس��ت شرکت های 
حاض��ر در بازار س��رمایه به طور خوش��بینانه ای 
تدریجا از ریسک کاهش نرخ کامودیتی ها خالصی 
یابند و نرخ بهره بین بانکی نیز مس��یر نزولی را در 

پیش بگیرد اما ریسک مهم تر دیگری همچنان در 
مس��یر آنها وجود دارد که از ناحیه دولت و بودجه 
تحمیل می ش��ود. مالیات و عوارضی که دولت بر 
درآمد ش��رکت ها وضع می کند هم��واره موجب 
کاهش حاش��یه سود آنها ش��ده است. به ویژه که 
دولت دست کم از ابتدای دوره سیزدهم بر اساس 
غافلگیری عمل و سیاست های خلق الساعه ای را به 
ناگهان ابالغ کرده که موجب ایجاد هیجان منفی 
در بازار س��هام شده است. نمونه بارز این دست از 
سیاس��ت ها را می توان در برخورد وزارت صمت با 
شرکت ها و وضع عوارض صادراتی بر زنجیره فوالد 
در بهار سال جاری مشاهده کرد. داستان از این قرار 
بود که در آخرین روز های زمس��تان ۱۴۰۰، ستاد 
تنظیم بازار مصوب کرد تا از صادرات صنایع فلزی و 
معدنی، عوارض دریافت شود. بر همین اساس وزارت 
صمت در فروردین سال جاری با ابالغ یک بخشنامه، 
اجرای این مصوبه را آغاز کرد. گفتنی است جنگ 
روسیه و اوکراین باعث کاهش عرضه جهانی فوالد 

و افزایش قیمت آن شده بود. 
صمت عنوان می کرد که کنترل قیمت داخلی 
و تنظیم بازار فوالد و مواد معدنی در داخل کشور 
هدف از وضع این عوارض است اما ناظران اقتصادی 
و کارشناس��ان بازار س��رمایه و همچنین مدیران 
ش��رکت ها باور داش��تند که دول��ت تنها با هدف 
دس��ت کردن در جیب شرکت ها و به طمع رشد 
درآمدهای آنان این عوارض را وضع کرده اس��ت، 
عوارضی که ۱۷ تا ۲۲ درصد از درآمد شرکت ها را 
از آن دولت می کرد. اگرچه این بخش��نامه با فشار 
اهالی بازار سرمایه و فعاالن اقتصادی و تولیدی در 
نهایت لغو شد اما در همان بازه اجرا، اثر باالیی بر 
کاهش درآمدها و حاشیه سود شرکت های مشمول 

این عوارض داشت.  
به عنوان مثال شرکت فوالد مبارکه اصفهان در 
خصوص اثرات وضع عوارض صادراتی بر محصوالت 
زنجیره فوالد اعالم کرده بود که در صورت حفظ 
قیمت های جهانی محصوالت فوالدی و پیش بینی 
یک میلیون و ۱۵۰  هزار تن صادرات در سال ۱۴۰۱، 
۳۰۴/۵ میلی��ارد تومان به صورت ماهانه از س��ود 

سهامداران کاهش خواهد یافت. 
مجتمع جهان فوالد سیرجان نیز اعالم کرده بود 
ک��ه وضع عوارض صادراتی باعث کاهش حدود ۷ 
درصدی سود ساالنه شرکت خواهد شد.  شرکت 
فوالد خوزس��تان نیز کاهش چش��مگیر درآمد و 
س��ود متاثر از این عوارض را پیش بینی کرده بود. 
فوالد امیرکبیر کاشان نیز اعالم کرده بود که پیرو 
این عوارض معادل ۳۰/۷ میلیارد تومان از س��ود 
پیش بینی شده س��هامداران کاهش خواهد یافت. 
اگرچه اکنون این بخشنامه ملغی شده، اما تجربه 
نشان داده است ریسک این دست از بخشنامه های 
خلق الس��اعه در دولت س��یزدهم هیچ گاه حذف 

نخواهد شد. 
همین رویکرد و حاشیه سازی ها برای شرکت های 
بورسی در سه ماهه نخست سال نه تنها عملکرد 
ش��رکت ها در این بازه زمانی را تحت تاثیر منفی 
قرار داد بلکه اعتماد سرمایه گذاران به سیاست های 
دولت و سرنوشت بازار سرمایه را به شدت مخدوش 
کرد. بررسی روند بازار حاکی از خروج مداوم پول 
از بازار سهام و ناتوانی این بازار در جذب نقدینگی 

تازه است.

در هفته نخست مردادماه صورت گرفت
معامله 46 هزار قرارداد آتی در بورس کاال

»جهان صنع�ت«- در ب��ازار قراردادهای آتی در هفته منتهی به ۷ 
مرداد بیش از ۴۶ هزار قرارداد به ارزش ۲۵۷ میلیارد تومان دست به دست 
شد که نسبت به هفته پایانی تیر افزایش ۴۹ درصدی در حجم و ۲۹ 
درصدی در ارزش داش��ت. هفته گذش��ته زعفران، صندوق طال و نقره 
رتبه نخست تا سوم را به دست آوردند. در هفته ای که گذشت، ارزش 
معامالت بازار قراردادهای آتی در سه دارایی پایه زعفران نگین، صندوق 
طال و نقره به ۲۵۶ میلیارد و ۹۹۱ میلیون تومان برای دست به دس��ت 
ش��دن ۴۶ هزار و ۶۷۴ قرارداد رس��ید. در جریان معامالت هفته قبل 
انعقاد ۴۲ هزار و ۵۰ قرارداد آتی زعفران ارزش بیش از ۲۰۸ میلیارد و 
۶۰۷ میلیون تومانی را در بازار به ثبت رساند. این دارایی پایه با سهم 
۶۴ درصدی در حجم و ۶۲ درصدی در ارزش قراردادها نسبت به هفته 
قبل تر در سه سررسید شهریور، آبان و دی ۱۴۰۱ رتبه نخست معامالت 
هفتگی را به دست آورد. در جریان معامالت هفته قبل همچنین، تعداد 
۳ هزار و ۹۶۴ قرارداد آتی صندوق طال منعقد ش��د که ارزش بیش از 
۴۷ میلیارد و ۲۳۱ میلیون تومان برای آن به ثبت رسید. صندوق طال 
توانست از لحاظ حجم و ارزش پس از زعفران در جایگاه دوم بایستد. 
س��هم صندوق طال از حجم کل معامالت ۳۰ درصد و ارزش معامالت 
۳۲ درصد بود. معامله گران این تعداد قرارداد را در ۳ سررس��ید مرداد، 
مه��ر و آذر ۱۴۰۱ منعقد کردند. در ۲ سررس��ید تحویل مرداد و مهر 
امسال نیز ۶۶۰ قرارداد آتی نقره در بازار منعقد شد که ارزش بیش از 

یک میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان برای آن به ثبت رسید.
 � تغییر در جدول رتبه بندی بازار گواهی سپرده

بازار گواهی سپرده نیز در هفته منتهی به ۷ مرداد شاهد دست به دست 
شدن ۲۳ میلیون و ۵۱۹ هزار اوراق مبتنی بر کاال به ارزش بیش از ۸۲۳ 
میلیارد تومان بود که نسبت به هفته قبل افزایش ۴۴ درصدی در حجم و 
۱۹۷ درصدی در ارزش داشت. حجم معامالت هفتگی بازار گواهی سپرده 
کاالیی در بورس کاالی ایران در هفته منتهی به ۷ مرداد، ۲۳ میلیون و ۵۱۹ 
هزار و ۱۵۹ ورقه بهادار مبتنی بر کاال به ارزش نزدیک به ۸۲۳ میلیارد و 
۵۵۱ میلیون تومان شد. این درحالی است که ارزش معامالت هفته منتهی 
به ۳۱ تیر بیش از ۲۷۷ میلیارد تومان برای ۱۶ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۶۴ 
ورقه بهادار مبتنی بر کاال بود. در جریان معامالت هفته گذشته در بازار مالی 
بورس کاال، ۱۳ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۵۳۵ گواهی سپرده زعفران در حالی 
دست  به دست شد که این دارایی پایه با ثبت ارزش نزدیک به ۵۵۸ میلیارد 
و ۳۶۹ میلیون تومان صدرنشین شد و با کسب سهم ۶۸ درصدی از ارزش 
کل معامالت و ۵۷ درصدی از حجم، در جایگاه نخست ایستاد. به این ترتیب 
عنوان برتر معامالت هفته قبل که در اختیار سیمان بود، به زعفران رسید و 
این دارایی از سیمان جلو زد. سیمان با ثبت معامله ۸ میلیون و ۲۵۶ هزار 
گواهی س��پرده رتبه دوم را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معامالت 
این دارایی نزدیک به ۶ میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان شد. سهم این دارایی 

از حجم کل معامالت ۳۵ درصد بود.
 � معامالت گواهی سپرده طال

در هفته گذشته همچنین، یک میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۰۰ گواهی 
س��پرده س��که طال نیز به ارزش بیش از ۲۱۹ میلیارد و ۴۱۹ میلیون 
تومان دست به دست شد که این دارایی پایه رتبه سوم را در حجم و دوم 
در را ارزش معامالت از آن خود کرد. س��هم طال از حجم کل معامالت 
۶ درصد و از ارزش کل معامالت ۲۶ درصد برآورد ش��د. ارزش معامله 
۴۳۲ هزار و ۲۲۸ گواهی س��پرده شیشه نیز از رقم ۳۹ میلیارد و ۶۳۳ 
میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد 
از زعفران و س��که به نام خود کرد. این دارایی پایه سهم ۵ درصدی را 
از ارزش کل معام��الت از آن خ��ود کرده بود. در هفته قبل و بر پایه ۲ 
دارایی پسته و زیره سبز نیز در مجموع ۹۶ گواهی سپرده دست به دست 

شد و ارزش ۱۳ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان را رقم زد.
 � پذیرش انبار دو شرکت سیمانی

انبار سیمان الر سبزوار و عمران انارک در بازار گواهی سپرده کاالیی بورس 
کاال به عنوان دومین و سومین انبارهای سیمانی در سال ۱۴۰۱ پذیرش 
شدند و نماد آنها از دوشنبه آینده ۱۰ مرداد گشایش می یابد. با پذیرش انبار 
شرکت های سیمان الر سبزوار و عمران انارک در بازار گواهی سپرده کاالیی 
بورس کاال، مشتریان ُخرد از دوشنبه هفته جاری )۱۰ مرداد ۱۴۰۱( امکان 
خرید سیمان با کد سهامداری و به صورت آنالین را برای موجودی انبار ۳۹ 
شرکت سیمانی دارند. براساس اطالعیه مدیریت بازارهای مالی بورس کاال، 
انبار این شرکت ها در شهرستان خراسان رضوی و استان مرکزی فعال شده 
و نماد معامالتی آن جهت انجام معامالت ناپیوسته گواهی سپرده کاالیی 
به روش گشایش و با استفاده از سازوکار حراج تک قیمتی از روز دوشنبه 
۲۲ فروردین گشایش یافت و آماده انجام معامالت شده بود. پیش از این 
و تا پایان سال ۱۴۰۰ انبارها و نمادهای معامالتی سیمان تیپ ۲ )کیسه 
۵۰ کیلوگرمی( ۳۵ شرکت شامل شرکت های سیمان شمال، منددشتی، 
صنایع سیمان دشتستان، فارس، صوفیان، ارومیه، فارس نو، زنجان، خاش، 
شاهرود، تهران، خوزستان، غرب، دورود، خزر، بجنورد، ساوه، قاین، شرق، 
ماهان کرمان، سامان غرب، غرب آسیا، کویر کاشان، زاوه تربت، کردستان، 
فراز فیروزکوه، هگمتان، نهاوند، آبیک، سپاهان، فیروزکوه، کرمان، گیالن سبز، 
هرمزگان، ساروج بوشهر و ممتازان کرمان جهت انجام معامالت ناپیوسته 
گواهی س��پرده سیمان در بورس کاال پذیرش شده بودند. در سال ۱۴۰۱ 
نیز انبار سیمان مازندران در بورس کاال پذیرش شده بود. براساس آمار، از 
ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان هفته اول مرداد، در مجموع ۲۷۲ میلیون و ۵۳۱ 
هزار گواهی سپرده سیمان معادل ۲۷۲ هزار و ۵۳۱ تن سیمان به ارزش 

۱۹۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دست به دست شد.
 � استقبال خریداران از اوراق سیمانی

بررسی های آماری نشان می دهد از ابتدای راه اندازی معامالت گواهی 
سپرده سیمان در ۹ آبان ۱۴۰۰ تا پایان اسفند سال گذشته، در مجموع 
۱۵۵ میلیون و ۷۷۶ هزار گواهی س��پرده س��یمان معادل ۱۵۵ هزار و 
۷۷۶ ت��ن محصول به ارزش ۹۰ میلیارد و ۲۸۷ میلیون تومان دس��ت 
به دست شد. گفتنی است برای انجام معامالت گواهی سپرده سیمان، 
حداقل و حداکثر خرید ۱۰ تا ۱۰۰ تن بود و هر گواهی سپرده سیمان 
معادل یک کیلوگرم سیمان است. به این ترتیب هر فردی که تمایل به 
خرید دارد باید حداقل ۱۰ هزار گواهی معادل ۱۰ تن سیمان و حداکثر 
۱۰۰ هزار گواهی معادل ۱۰۰ تن سیمان تیپ ۲ پاکتی سفارش خرید 
ثبت کند. هر نماد نیز امکان خرید بیشتر از ۱۰۰ تن را ندارد و انجام 
معامالت در این روش با همان کد سهامداری مقدور است. مبنای قیمت 
در این روش قیمت روز قبل سیمان در بازار فیزیکی بورس کاالست که 
با محدوده نوسان مثبت و منفی ۵ درصد در بازار گواهی کشف می شود. 
معامالت گواهی سپرده سیمان که در روزهای دوشنبه و سه شنبه انجام 
می ش��ود از س��اعت ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۳۰ به صورت پیش گشایش انجام و 
پس از آن، معامالت به صورت تک قیمتی و ناپیوسته انجام می شود؛ به 
این معنا که خریدار در دو هفته مهلت دارد، محصول را از انبار کارخانه 

تحویل بگیرد.

بورس کاال

ایجاد بس��تر داد و س��تد گواهی صرفه جویی انرژی برای 
تمامی مش��ترکان انرژی فارغ از اینکه می تواند فرصت مالی 
برای مصرف کنندگان کم  و خوش مصرف باش��د در گام اول 
باع��ث کاهش قطع برق و گاز صنایع بزرگ در مقاطع پیک 
مصرف شده و در گام بعدی با اصالح فرهنگ مصرف انرژی 
باعث بهبود زیرساخت های توزیع و مصرف انرژی در کشورمان 
در بخش صنایع، کشاورزی و خانگی که عمدتا بر مبنای مصرف 
باال ایجاده شدند، می شود.در روزهای ابتدایی پاییز سیداحسان 
خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در توئیتی از اجازه انتشار 
»گواهی صرفه جویی انرژی« و تصویب دس��تورالعمل آن در 
شورای عالی بورس خبر داد. علی نقوی  مدیرعامل بورس انرژی 
در رابطه با این مصوبه شورای عالی بورس، گفته است: »برای 
صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی در فاز اول گاز و برق 
پروژه هایی که براساس این حامل ها اجرا می شود، اگر با انجام 
روش هایی منجر به صرفه جویی در مصرف برق و گاز شود، طبق 
مصوبه کمیسیون صرفه جویی که تحت نظارت سازمان برنامه و 
بودجه قرار دارد، می تواند به میزان صرفه جویی بخشی از گاز یا 
برق صرفه جویی شده را در قالب اوراق گواهی صرفه جویی در 
اختیار سرمایه گذاران قرار دهد که بتوانند آن را در بورس انرژی 
معامله کنند.« وی افزود: »با تصویب دستورالعمل معامالت 
گواهی صرفه جویی انرژی در شورای عالی بورس، شرکت ملی 
گاز و وزارت نیرو باید کارهای اجرایی و مقدماتی آن را انجام 
دهند.« به طور کلی در حال حاضر »گواهی صرفه جویی انرژی« 
مکانیسمی  تشویقی برای استانداردسازی مصرف صنایع است تا 
از طریق این مکانیسم، انرژی صرفه جویی شده توسط صنایع در 
اختیار خودشان قرار گیرد و آنها بتوانند اقدام به فروش انرژی 

صرفه جویی شده خود کنند.
بهینه سازی مصرف با گواهی صرفه جویی انرژی � 

یکی از روش های بهینه سازی مصرف انرژی به ویژه برق 
و گاز می تواند استفاده از راهکارهای تشویقی باشد و یکی از 
این راهکارها، گواهی صرفه جویی انرژی است. اوراق گواهی 
صرفه جویی انرژی در دنیا به عنوان مشوق افزایش بهره وری 

و کاهش مصرف انرژی به کار گرفته می ش��ود که منجر به 
بهینه سازی مصرف انرژی خواهد شد. با ورود معامالت برق و 
گاز صنایع کشور به بورس انرژی و رواج استفاده از این اوراق، 
صنایعی که امکان و انگیزه بیش��تری برای صرفه جویی در 
برق دارند می توانند انرژی صرفه جویی شده خود را با قیمت 
رقابتی به صنایعی که با کمبود برق دست و پنجه نرم می کنند، 
بفروشند. نکته قابل توجه اینجاست که این سیاست در حال 
حاضر صرفا برای صنایع طراحی شده اما ایجاد زیرساخت های 
فنی جدید مانند کنتورهای هوشمند برق و گاز قابلیت استفاده 
از آن برای مشترکان در بخش کشاورزی و خانگی نیز به وجود 
می آید. بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده، ۳۱ درصد مصرف 
برق و ۵۵ درصد مصرف گاز کشور مربوط به مشترکان خانگی 
است. همچنین قریب به ۱۴ درصد مصرف برق کشور مربوط 
به مشترکان بخش کشاورزی است؛ از سوی دیگر بیشتر حجم 

بیش مصرفی کشور نیز معطوف به همین بخش مشترکان 
است. به طوری که سرانه مصرف برق خانگی در ایران ۶ برابر 
میانگین جهانی است یا شاخص میزان مصرف انرژی در ایران 
به ازای هر مترمربع در سطح زیربنا به طور میانگین سه تا چهار 
برابر دنیاست و تلفات انرژی در بخش خانگی و گرمایش در 

فصول سرد سال بسیار باالست.
س�رمایه گذاری برای صرفه جویی بیشتر به جای  � 

مصرف 
موضوع قابل توجه اینجاس��ت که با اشاعه این سیاست 
سرمایه گذاران به جای سرمایه گذاری برای مصرف بیشتر در 
مسیرهایی گام برمی دارند که منجر به کاهش مصرف انرژی 
در بخش های مختلف از جمله گاز و برق می شود و در ازای 
ای��ن صرفه جویی گواهی دریافت می کنند که بازدهی آن از 
افزایش مصرف بیش��تر خواهد بود. این گواهی قابل معامله 

در بورس خواهد بود و مصرف کنندگان بخش های مختلف 
در کشور می توانند از سرمایه گذاران این گواهی را خریداری 
کنن��د. البته نوع دوم این گواهی، گواهی صرفه جویی تامین 
مالی اس��ت ک��ه برای تامین مال��ی پروژه هایی که منجر به 
صرفه جویی می شوند که از تصویب در کمیسیون صرفه جویی، 
قابل انجام پذیره نویسی است. جزئیات بیشتر درباره سازوکار 
گواهی صرفه جویی انرژی زمانی که نخستین گواهی ها آماده 
عرض��ه در بورس انرژی باش��ند، در اختیار معامله گران قرار 

خواهد گرفت.
آمادگی کامل بورس انرژی برای صدور گواهی � 

در حال حاضر سیمانی ها، فوالدی ها و صنایعی همچون 
تولید کاشی و سرامیک و... که بیش از میزان استانداردهای 
مشخص شده و الگوی مصرف، گاز یا برق مصرف می کنند، 
در چارچوب بازار بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست 
باید پروژه های تعریف شده خود برای صرفه جویی انرژی را به 
دبیرخانه کمیسیون صرفه جویی ارائه کنند. به گزارش سنا 
هر میزان صرفه جویی در مصرف گاز یا برق که بر اساس این 
پروژه ها انجام شود، به خود این صنایع تعلق خواهد گرفت. آنها 
می توانند از این انرژی استفاده کنند و یا گواهی صرفه جویی 
انرژی خود را بفروشند. پیش بینی می شود که این طرح برای 
صنایع بزرگ مزیت مهمی تلقی شود. به لحاظ مقرراتی این 
طرح برای مش��ترکین خانگی نیز امکان پذیر است و حتی 
پیش تر در بورس انرژی ایران برای مشترکین خانگی مدل هایی 
پیشنهاد شده است. هم اکنون زیرساخت های بازار سرمایه برای 
انجام معامالت گواهی سپرده صرفه جویی انرژی آماده است و 
تقریبا در سمت بازار سرمایه برای معامالت گواهی صرفه جویی 
انرژی کاری باقی نمانده است. تنها فرآیند پذیرش آن مانده 
اس��ت که برای این مرحله باید اشخاصی که به آنان گواهی 
صرفه جویی انرژی تعلق گرفته، درخواست پذیرش دهند و 
ناشران که شرکت ملی گاز و توانیر هستند، تضامین الزم را 
برای مکانیسم تحویل به بورس انرژی ایران ارائه کنند تا کار 

به صورت رسمی وارد فاز اجرایی شود.

ظرفيت های بورس انرژی در حوزه نيرو بررسی شد
مزایای انتشار »گواهی صرفه جویی انرژی«

نمایه

عل�ی هدیه*- ش��اخص کامودیتی بلومبرگ )BCOM(  از جمله ش��اخص های 
کامودیتی محور است که دیتای آن از سال ۲۰۱۴ موجود بوده و تشکیل شده از  ۲۲ قلم 
کاال از جمله طال، آلومینیوم، روی، گاز، نفت، پنبه ذرت و محصوالتی از این دست است. 
از سال ۲۰۲۰ اما روند صعودی آن در قالب الگوی دیامتریک آغاز شده و از سطح ۶۰ دالر تا ۱۴۰ دالر رشد آن 
ادامه داشته است. اکنون این موج صعودی خاتمه یافته و می توان انتظار اصالح قیمتی آن را به مدت حداقل یک 
سال و مدت زمان موج نزولی فعلی می تواند برابر با صعود قبلی )۲۰۲۰ الی ۲۰۲۲( ادامه داشته باشد. از منظر 
کوتاه مدت اما موج نزولی ابتدایی )A( به مدت یک ماه ادامه داشته و می توان انتظار صعود موقتی را در قالب موج 
B تا س��طوح مقاومتی ۱۳۰ دالر داش��ت، اما باید توجه داشت که این رشد کامال موقت بوده و نزول مجددی در 

قالب موج C خواهد داشت و دلیل اصلی آن را می توان ادامه روند صعودی ایندکس دالر در نظر گرفت.
* کارشناس بازار سرمایه

شناسایی مسیر شاخص بلومبرگ
تحليل روز

»جهان صنعت« وضعیت بازار سرمایه را در سایه متغیرهای داخلی و خارجی تحلیل کرد

بورس در دوراهی صعود و نزول
نی

روا
شي

ن 
س

ح



7
t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی

.info@jahanesanatسال نوزدهم    شنبه  8 مرداد  1401    شماره  5062 ir

خبر

 »ناسا« دو هلیکوپتر دیگر از کالس »نبوغ« 
به مریخ می فرستد

»جهان صنعت«- »ناسا« اعالم کرد 
قصد دارد دو هلیکوپتر دیگر از کالس 
»Ingenuity« یا »نبوغ« را در آینده 
با هدف ارسال نمونه ها از مریخ به زمین 
به این سیاره بفرس��تد. این تصمیم با 
توجه به موفقیت های چشمگیری که 
هلیکوپتر »نبوغ« مریخ تاکنون داشته 
اس��ت، اتخاذ ش��ده اس��ت. برنامه این 
است که دو هلیکوپتر شبیه به »نبوغ« 
نمونه های سنگ جمع آوری شده از سطح مریخ را به یک فرودگر برسانند. سپس 
یک بازوی رباتیک متصل به این فرودگر، نمونه ها را در یک وسیله نقلیه که قادر 
به نشستن و برخاستن بر سطح مریخ است، قرار دهد. این فرودگر »MAV« نام 
دارد. »MAV« موشک کوچکی است که می تواند به اولین جسم دست سازی 
تبدیل شود که از سطح مریخ بلند می شود.»MAV«  در مرحله بعد محموله را 
به مدارگرد تحویل می دهد تا با بازگشت به زمین، نمونه ها را به دست ما برساند. 
هلیکوپتر »نبوغ« حاال درمراحل پایانی عمر خود به سر می برد اما در همین 
مدت نیز بیش از حد انتظار دوام آورده و یک بار برای همیشه ثابت کرده است 

که استفاده از هلیکوپتر در مریخ راهی برای کشف ناشناخته هاست.

»واتس آپ« و »اسنپ« در روسیه جریمه شدند
»جهان صنع�ت«- دادگاه��ی در 
روسیه پیام رسان »واتس آپ« و »اسنپ« 
و چن��د ش��رکت خارجی دیگ��ر را به 
دلیل نگهداری اطالعات کاربران روسی 
در خ��ارج از این کش��ور جریمه کرد. 
روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین، با 
شرکت های فناوری بزرگ در خصوص 
محتوا، سانس��ور، نگه��داری اطالعات 
کاربران و تاس��یس نمایندگی محلی 
درگیر ش��ده است. دادگاه منطقه تاگانسکی، »واتس آپ« را ۱۸ میلیون روبل 
)۳۰۱ هزار و ۲۵۵ دالر( برای تکرار تخلف جریمه کرد. این پیام رسان آگوست 
سال میالدی گذشته، چهار میلیون روبل جریمه شده بود. این دادگاه همچنین 
گروه »مچ« که مالک »تیندر« است را مبلغ دو میلیون روبل، »اسنپ« و »هتلز 
دات کام« را یک میلیون روبل و سرویس پخش موسیقی »اسپاتیفای« را ۵۰۰ 
هزار روبل جریمه کرد. رگوالتور ارتباطات روسیه )روس کومنادزور( اعالم کرد 
این پنج ش��رکت اسنادی که تایید می کند اطالعات کاربران روسیه در داخل 
کشور نگهداری و پردازش می شود را فراهم نکرده اند. گروه »اکسپدیا« که مالک 
»هتلز دات کام« است، در بیانیه ای اعالم کرد در حال بررسی حکم دادگاه است 
اما شرکت های دیگر در این باره اظهارنظر نکردند. »اسپاتیفای« دفتر روسی خود 
را در مارس تعطیل کرد و مدت کوتاهی پس از آن، سرویس خود را در این کشور 
به حال تعلیق درآورد. روسیه دسترسی به »فیس بوک« و »اینستاگرام« را که 
پلتفرم های شرکت »ِمتا پلتفرمز« هستند و همچنین »توئیتر« را مدت کوتاهی 
پس از آغاز جنگ در اوکراین مسدود کرد. »ِمتا« در زمینه فعالیت افراطی در 
روسیه مجرم شناخته شد و درخواست تجدیدنظرش در خصوص این عنوان، در 

ژوئن رد شد اما مسکو اجازه داد »واتس آپ« قابل دسترس بماند.

علی حسینی- س��ال های سال است که 
پایین بودن سرعت اینترنت در ایران روح و روان 
کاربران اینترنت را خراش می دهد؛ معضلی که 
در برهه های خاص سیاس��ی و اجتماعی آنقدر 
ش��دت پیدا می کند که گاهی کار را به قطعی 
کامل اینترنت می کش��اند. در دورانی که سایه 
ش��وم بیکاری زندگی را در همه شهرها تیره و 
تار کرده و همین مش��اغل نیم بند نیز از برکت 
اینترنت و فضای مجازی سر پا هستند، نگرانی 
کاهش سرعت، فیلتر و یا قطعی، چهارستون بدن 
مردم را می لرزاند. مدتی است کاربران، از کندی 
اینترنت یا قطعی آن رنج می برند. از سوی دیگر 
کسب و کارها با چالش مواجه شده اند و بارها اعالم 
کرده ان��د قطعی اینترنت باعث کاهش خرید و 
درآمدهای آنها می شود. همچنین دفاتری که 
پایه فعالیت آنها بر بستر اینترنت است نیز از این 

موضوع شکایت دارند، به این دلیل که نوسان در 
نحوه فعالیت آنها، افراد را نسبت به حضور در این 

فضا بی اعتماد می کند.
از طرفی محمد مهاجری فعال سیاسی جبهه 
اصولگرا در رشته توئیتی خطاب به وزیر ارتباطات 
گفت: »آفرین بر شما که قهرمانانه سرعت واتساپ 
و اینستاگرام و... را به حداقل ممکن رساندید و 
سرعت آنها را به اندازه الک پشت تقلیل دادید. 
مردمی که از مدیریت شما عصبانی  هستند به این 
نتیجه رسیده اند که »فرقی میکنه کی وزیر باشه« 

خودتان چی؟ به همین نتیجه رسیده اید؟«
همچنین وزیر ارتباطات در گذشته نسبت به 
وضعیت سرعت اینترنت اظهار کرده که سرعت 
فعلی اینترنت در شأن مردم ایران نیست و باید 
افزایش جدی داشته باشد. با این حال کاربران 
در این روزها نه تنها ش��اهد افزایش کیفیت و 

سرعت اینترنت نیستند بلکه هر روز نسبت به 
این وضعیت اعتراض دارند.

اعت�راض دس�ته جمعی نس�بت ب�ه  � 
عملکردهای وزارت ارتباطات 

نق��ره کار  کی��وان 
اس��بق پروژه  مش��اور 
اطالعات  ملی  ش��بکه 
در خص��وص وضعیت 
به  اینترن��ت  کیفی��ت 
»جهان صنعت« گفت: 
با توجه به صحبت هایی که در فضای مجازی 
از ط��رف احزاب مختل��ف جامعه در مقابله با 
عملکرد وزارت ارتباطات به ش��کل مستقیم 
و دوس��ویه انجام می ش��ود، ی��ک اعتراض و 
سردرگمی دسته جمعی نسبت به عملکرهای 
وزارت ارتباطات را نش��ان می دهد. این فعال 

فضای مجازی در ادامه گفت: باید منتظر باشیم 
که وزارت ارتباطات با توجه به وعده هایی که 
وزیر محترم داده اند چه برنامه هایی دارد. اگر 
در این مسیر موفق بوده باید اعالم کنند و اگر 
زمانی هم که موفق نشدند کار را پیش ببرند 
باید اعالم کنند. هیچ مس��اله ای ندارد که هر 
دس��تگاهی عملکرد خ��ودش را چه مثبت و 
چ��ه منفی به مردم اع��الم کند، به خصوص 
وزارتخانه هایی همانن��د وزارت ارتباطات که 
مستقیما با مردم در ارتباط هستند و خدمات 

زیرساختی را ارائه می کنند.
با مردم باید قاطعانه و فنی اما به زبان  � 

ساده صحبت شود
نقره کار در ادامه افزود: همچنین بهتر است 
مسووالن وزارت ارتباطات اگر موضوعی در  فضای 
مجازی وجود دارد را اعالم کنند تا سوءتفاهمی 

پیش نیاید. همیشه تاکید کردیم که باید با مردم 
قاطعانه و فنی اما به زبان ساده صحبت شود. به 
هرحال موضوع فضای مجازی موضوعی است 
که این روزها مردم به آن حس��اس هستند، به 
این دلیل که بخش بزرگ��ی از زندگی مردم را 
تحت تاثیر قرار می دهد. نقره کار در پایان گفت: 
وزارت ارتباطات باید در خصوص این مشکالت 
منفعل نباشد تا نگرانی به بخش غیرکارشناسی 

و رسانه های دیگر کشیده نشود.
برخ�ی تصمیم ه�ا متضاد ب�ا اهداف  � 

جامعه است 
همچنین دکت��ر داوود 
صفایی استاد ارتباطات به 
»جهان صنعت« گفت: امروزه 
بخشی از کیفیت اینترنت به 
سرعت آن و حجم انتقال 
داده ها بستگی دارد. اینترنت 
در حال حاضر مورد نیاز بخش کسب و کار است. 
امروز بخش اقتصادی کشور به اینترنت نیاز دارد. 
بنابراین کاهش کیفیت اینترنت به سرعت اثر خود 
را در کسب و کارها به جا می گذارد. همچنین وضعیت 
اقتصادی در کشور به شدت آسیب پذیر شده و در 
چنین شرایطی برخی تصمیم ها متضاد با اهداف 
اصلی جامعه است.وی ادامه داد: ارتباطات امروزه 
یکی از ش��اخص های مهم و تاثیرگذار در جامعه 
اس��ت. همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا 
بخش��ی از اوقات فراغت مردم در اینترنت سپری 
می شود. حاال ما عاملی که به این میزان در جامعه 
اثرگذار است را با یک تصمیمی که فقط یک بعد 
مساله را مدنظر دارد، با محدودیت و کاهش کیفیت 

مواجه کرده ایم.
نمایندگان مجلس در صورت لزوم باید  � 

وزیر را استیضاح کنند
صفایی افزود: به هرحال ما یک جامعه دینی 
داری��م و یکی از نکات اخالقی و دینی ما، وفای 
به عهد اس��ت. با این حال نه تنها مسووالن ما 
وفای به عهد را انجام نمی دهند بلکه عهدشکنی 
هم می کنند و باعث آسیب به پایه های اخالقی 

و دینی مردم می شوند.
بنابرای��ن فک��ر می کن��م نمایندگانی که 
خودش��ان را منتص��ب م��ردم می دانند، باید 
صدای مردم باش��ند و در ص��ورت لزوم باید 
وزیر را استیضاح کنند. مجموعه هیات دولت 
ه��م باید بداند که اثرات عهدش��کنی تنها به 
یک وزیر مربوط نمی شود بلکه دامنه دولت را 
دربرمی گی��رد. بنابراین اگر قصد انجام چنین 
کارهایی را نداش��تند، نبای��د وعده می دادند. 
زمان��ی که ق��ول انجام وع��ده ای را می دهند 
و عک��س آن را عم��ل می کنند، ب��ه باورها و 

اعتقادات مردم بسیار آسیب می زنند. 

»جهان صنعت«- یک رصد جدید کهکشانی از جانب 
»جیمزوب« یک کهکشان را نشان داده است که تنها ۲۳۵ 
میلیون سال پس از مه بانگ وجود داشته است و در فاصله 
۳۵ میلیارد س��ال نوری از زمین قرار دارد. مدت کوتاهی 
اس��ت که از عملیات علمی تلسکوپ فضایی »جیمزوب« 
می گذرد و این رصدخانه غول پیکر که چشمانی با قدرت 
دید فروس��رخ دارد، در حال حاضر رکورد خود را در رصد 
دورترین کهکشان مشاهده شده شکسته است. این تلسکوپ 
هفته گذشته کهکشانی را کشف کرد که ۴۰۰ میلیون سال 
پس از مه بانگ)Big Bang(   وجود داشته است و اکنون 
یک تحلیل جدید از جانب تیم عملیات، یک کهکشان به 
نام »CEERS -۹۳۳۱۶« را هویدا کرده است که تنها ۲۳۵ 
میلیون سال پس از مه بانگ وجود داشته است و در فاصله 
۳۵ میلیارد سال نوری از زمین قرار دارد. گفتنی است که 
به گفته کارشناس��ان، این تازه آغاز راه برای »جیمزوب« 
است و این تلسکوپ احتماال چندین بار دیگر رکورد خود 

را خواهد شکست.
»جیمزوب« عمیق تر از هر زمان دیگری به جهان  � 

نگاه می کند
محققانی که این کش��ف جدی��د را محقق کرده اند، از 
دانشگاه »ادینبورو« هستند. آنها فهرستی از کهکشان های 
اولیه مشاهده ش��ده توس��ط »جیمزوب« را برای بررسی 

عملکرد درخش��ندگی کهکش��ان هایی که اندکی پس از 
مه بانگ ش��کل گرفتن��د، گردآوری کردن��د. آنها در واقع 
برای رصد دورترین کهکش��ان شناخته شده توسط انسان 
برنامه ری��زی نکرده بودند، بنابرای��ن این یافته جدید یک 
اتفاق مس��رت بخش بود. این دانش��مندان برای فهرست 
خود، ۵۵ کهکش��ان دوردس��ت را شناس��ایی کردند که 

۴۴ تعداد از آنها قبال هرگز مش��اهده نشده بود. محققان 
در ی��ک مقاله پیش چاپ، این کهکش��ان جدی��د را با نام  
»CEERS -۹۳۳۱۶« توصیف کردند. آنها می گویند این 
کهکشان همچنین رکورد انتقال سرخ ۱۶/۷ را دارد. »انتقال 
س��رخ«، اندازه گیری کشش نور با انبساط کیهان در طول 
موج های س��رخ تر اس��ت. هر چه انتقال سرخ باالتر باشد، 

کهکشان در کیهان، دورتر و اولیه تر است. »کالوم دانان« 
دانشجوی دکترای اخترفیزیک در موسسه نجوم دانشگاه 
ادینبورو می گوید: »ما از تلس��کوپی استفاده می کنیم که 
دقیقا برای انجام این نوع کارها طراحی ش��ده است و این 

شگفت انگیز است.«
»جیمزوب« احتماال در ماه های آینده رکورد خود  � 

را باز هم خواهد شکست
کهکش��ان  کش��ف  ک��ه  اس��ت  ذک��ر  یان   ش��ا
»CEERS -۹۳۳۱۶« یک نتیجه اولیه است و برای تایید، 
نیاز به بررسی بیشتر دارد. به عبارت دیگر، باید تحت بررسی 
کامل طیف سنجی قرار گیرد. این موضوع در مورد کشف 

هفته گذشته کهکشان
 »GLASS-z۱۳« نی��ز ص��ادق اس��ت. قدم��ت این 
کهکش��ان که رکورددار قبلی بود، به ۳۰۰ میلیون س��ال 
پ��س از پیدایش جهان )مه بان��گ( بازمی گردد. رکورددار 
اس��بق نیز یک کهکش��ان شناسایی شده توسط تلسکوپ 
فضایی »هابل« موس��وم به »GN-z۱۱« بود که قدمت 
آن ب��ه ۴۰۰ میلیون س��ال پس از مه بان��گ بازمی گردد. 
این مش��اهدات رکوردشکن، قدرت عظیم »جیمزوب« را 
برجسته می کند که برای تشخیص چنین اجرام دوردست و 
کم نوری با استفاده از دوربین فروسرخ نزدیک خود موسوم 

به »NIRCam« طراحی شده است.

با رصد دورترین کهکشان تاکنون شناخته شده
»جیمزوب« رکورد خودش را شکست

فضا
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 »جهان صنعت« در گفت و گو با کارشناسان 
وضعیت کیفیت و سرعت اینترنت را بررسی کرد

فیلتر نت  ملی

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختاف مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود 

در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند:
1- رأی ش��ماره 140160330002003576 مربوط به پرونده کاسه 1400114430002001799 
مربوط به تقاضای آقای حسینعلی صادقی فرزند حسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده به مساحت 102 مترمربع پاک شماره فرعی از 2306 اصلی واقع در قم بخش 
2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسین زرین اقبال صفحه 

196 دفتر88 )م الف14287(
2- رأی شماره 140160330002003944 مربوط به پرونده کاسه 1401114430002000044 مربوط 
به تقاضای آقای علیرضا حمیدی فرزند کرمعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده به مساحت75/51 مترمربع پاک شماره 2/222 فرعی از2279 اصلی واقع در قم بخش 2 حوزه ثبت 

ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 37 دفتر 201 )م الف14288(
3- رأی ش��ماره 140160330002004954 مربوط به پرونده کاسه 1400114430002002007 
مربوط به تقاضای خانم ایران دیناری فرزند جادر در قس��متی از شش��دانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده به مساحت 46 مترمربع پاک شماره فرعی از1862 اصلی واقع در قم بخش 2حوزه 
ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسین محمدی صفحه 28 دفتر 

269 )م الف14331(
4- رأی ش��ماره 140160330002005299 مربوط به پرونده کاسه 1401114430002000109 
مربوط به تقاضای آقای اصغر عزیزی فرزند لطف اله در قس��متی از شش��دانگ قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده به مساحت80 مترمربع پاک شماره 54 فرعی از 1945 اصلی واقع در قم بخش 
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع  الواس��طه از محمدرضا منادی صفحه 

251 دفتر 169 )م الف14332(
5- رأی ش��ماره 140160330002004939 مربوط به پرونده کاسه 1400114430002002420 
مربوط به تقاضای خانم ربابه رحمانی منش فرزند مراد در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 168 مترمربع پاک شماره 534 فرعی از 1953 
اصلی واقع در قم بخش 2 حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع  الواسطه از 

علی همتی ورجبعلی بزرگ کرمی صفحه 538 دفتر 195 )م الف14334(
6- رأی ش��ماره 140160330002004940 مربوط به پرونده کاسه 1400114430002002423 
مربوط به تقاضای آقای روح اله عابدینی فرزند قدرت اله در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 168 مترمربع پاک شماره 534 فرعی از 1953 
اصلی واقع در قم بخش 2 حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع  الواسطه از 

علی همتی ورجبعلی بزرگ کرمی صفحه 538 دفتر 195 )م  الف14334(
7- رأی ش��ماره 140160330002005265 مربوط به پرونده کاسه 1401114430002000018 
مربوط به تقاضای آقای مصطفی عزیزی فرزند محمود در قس��متی از شش��دانگ قطعه زمین که 
در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت 158/86 مترمربع پاک ش��ماره فرعی از 1978 اصلی واقع در 
قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع  الواسطه از معصومه عادلی 

صفحه 203 دفتر544 )م الف14335(
8- رأی ش��ماره 140160330002005294 مربوط به پرونده کاسه 1401114430002000217 
مرب��وط ب��ه تقاضای آقای احمد کرمی فرزند نقی در قس��متی ازشش��دانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا ش��ده به مس��احت 50/34 مترمربع پاک شماره فرعی از 1969 اصلی واقع در قم بخش 
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 162229 مورخ 1394/5/22 

دفترخانه 12 قم )م  الف14336(
 9- رأی ش��ماره 140160330002004553 مربوط به پرونده کاسه 1400114430002001824 
مربوط به تقاضای آقای احمد جامه بزرگی فرزند محمد اکبر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده به مساحت 200/60 مترمربع پاک شماره718 فرعی از 1956 اصلی واقع 
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع  الواسطه از یداله اسکندری 

طی سند قطعی شماره 20355 مورخ 1351/12/5 دفترخانه 6 قم  )م  الف14337(
10- رأی شماره 140160330002005284 مربوط به پرونده کاسه 1401114430002000147 
مربوط به تقاضای خانم معصومه عجبی فرزند علی حسین در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 128 مترمربع پاک شماره فرعی از 1956/306 اصلی 
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع  الواسطه از اسماعیل 

بهروز طی سند قطعی شماره 22383 مورخ 1352/3/19 دفترخانه 6 قم )م الف14338(
11- رأی شماره 140160330002005283 مربوط به پرونده کاسه 1401114430002000146 
مربوط به تقاضای آقای محمدرحیم قربان نژاد فرزند حمزه در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 128 مترمربع پاک شماره فرعی از 1956/306 اصلی 
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع  الواسطه از اسماعیل 

بهروز طی سند قطعی شماره 22383 مورخ 1352/3/19 دفترخانه 6 قم )م الف14339(
12- رأی شماره 140160330002004229 مربوط به پرونده کاسه 1400114430002000211 
مربوط به تقاضای خانم مرضیه دادبین فرزند ذبیح اله در قس��متی از شش��دانگ قطعه زمین که در 
آن احداث بنا ش��ده به مس��احت 79/83 مترمربع پاک شماره 13 فرعی از 2409 اصلی واقع در قم 
بخش 2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع  الواسطه از خانم بسی عطاری و 
یونس گائینی صفحه 22 دفتر 73 و صفحه 577 دفتر 52 و طبق نامه شماره 5384 مورخ 1367/4/14 

دادسرای عمومی قم درقبال دومیلیون وپانصد هزار ریال بازداشت می باشد )م الف14340(
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجایی که مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر 
س��ند مالکیت رس��می صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذی نفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ 
انتش��ار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع 
قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس 

قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
)ایمان و جهان صنعت(

نوبت اول: 1401/05/08               نوبت دوم: 1401/05/23
عباس پورحسنی حجت آبادی- رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی مفقودی
سند کمپانی خودروی سواری پژو پارس TU5 مدل1400 رنگ سفید روغنی 
ش��ماره پاک  38  368ه46 ش��ماره موتور 139B0202965 ش��ماره شاس��ی 
NAAN11FE2MH653232 به نام امید ابراهیمی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
نظرآباد

انتشار گزارش سه ماهه سوم سال مالی »اپل«
»جهان صنعت«- »اپل« گزارش مالی س��ه 
ماهه سوم خود را اعالم کرد که طبق آن، درآمد 
آیفون نسبت به سال گذشته اندکی افزایش یافته و 
از ۳۹/۵ میلیارد دالر به ۴۰/۷ میلیارد دالر رسیده 
اس��ت که از رش��د ۳ درصدی آن نسبت به سال 

گذشته خبر می دهد.
 اما در حالی که غول فناوری به طور کلی موفق 
ش��د انتظارات وال استریت را برآورده کند، اوضاع 

در س��ایر بخش های این ش��رکت چندان خوب نبوده است. طبق آمار و ارقام ارائه شده توسط »اپل«، 
در سه ماهه گذشته »مک« بیشترین ضرر را داشته است، زیرا درآمد آن از ۸/۲ میلیارد دالر به ۷/۴ 
میلیارد دالر کاهش یافت. درآمد س��ایر محصوالت غول فناوری که ش��امل پوشیدنی ها، لوازم خانه و 
لوازم جانبی مانند »اپل واچ«، »ایرپاد« و »هوم پاد« می شود نیز حدود ۸ درصد کاهش یافته و از ۸/۸ 

میلیارد دالر به ۸/۱ میلیارد دالر رسیده است. 
در مجموع، درآمد »اپل« نس��بت به س��ال گذش��ته ۲ درصد افزایش پیدا کرده که بخشی از آن با 
افزایش ۱۲ درصدی درآمد خدمات غول فناوری حاصل شده است. سازنده آیفون، بیش از پیش روی 
عملکرد س��رویس های محتوایی خود مانند »اپل تی وی پالس« و »اپل موزیک« و سایر نرم افزارهای 

از جمله iCloud   سرمایه گذاری کرده است.
 ب��ا توج��ه به وضعیت اقتصادی آش��فته جهان در این روزها، کاهش مالی��م درآمد »اپل« چندان 
تعجب برانگیز نیس��ت. همچنین تداوم مش��کالت زنجیره تامین و تورم ب��ر تقاضا مصرف کنندگان و 
توانایی شرکت ها برای ارائه محصوالت جدید به مشتریان خود تاثیر گذاشته است. »لوکا ماستری«، 
مدیرمالی »اپل« در بیانیه این شرکت توضیح می دهد: »نتایج سه ماهه ژوئن نشان دهنده توانایی ما 
برای مدیریت موثر کس��ب وکارمان علی رغم فضای چالش برانگیز فعلی است. ما رکورد جدیدی برای 
درآمد سه ماهه ژوئن به دست آوردیم و پایه دستگاه های فعال نصب شده ما در هر بخش جغرافیایی 
و دس��ته بندی محصوالت به باالترین حد خود رس��یده است. در طول این سه ماهه، ما نزدیک به ۲۳ 
میلیارد دالر جریان نقدی عملیاتی ایجاد کردیم، بیش از ۲۸ میلیارد دالر به سهامدارانمان برگرداندیم 

و به سرمایه گذاری در برنامه های رشد بلندمدت خود ادامه می دهیم.«

رکود به بازار تراشه رسید
»جهان صنعت«- جدیدترین گزارش شرکت تحقیقاتی 
»گارتنر« نشان داد فروش تراشه بسیار آهسته تر از حد انتظار رشد 
می کند و در سال ۲۰۲۳ با کاهش روبه رو خواهد شد. شرکت 
»گارتنر« پیش بینی کرد درآمد بازار جهانی نیمه رسانا در سال 
۲۰۲۲، تنها ۷/۴ درصد رشد خواهد کرد که تقریبا نصف نرخ 
۱۴ درصد است که این شرکت سه ماه قبل پیش بینی کرده 
بود و بسیار کمتر از نرخ رشد ۲۶ درصدی در سال ۲۰۲۱ است. 
»ریچارد گوردون«، تحلیلگر »گارتنر« در این گزارش اظهار کرد: 
بازار جهانی نیمه رسانا وارد دوره ضعف شده است که تا پایان سال 

۲۰۲۳ ادامه پیدا کرده و درآمد نیمه رسانا ۲/۵ درصد کاهش پیدا می کند. ما در حال حاضر هم شاهد ضعف بازارهای نهایی 
نیمه رساناها، به خصوص بازارهایی هستیم که بیشتر تحت تاثیر هزینه مصرف کننده قرار می گیرند. دورنمای جدید »گارتنر«، 

منعکس کننده نگرانی هایی است که باعث شده است سرمایه گذاران سهام تراشه را امسال رها کنند. 
پس از رشد چشمگیر تقاضا در دوران قرنطینه های کووید ۱۹، بازار رایانه شخصی اکنون دوباره افت کرده و بازار تراشه را 
هم با خود پایین کشیده است. فروش تلفن های هوشمند هم به دلیل تورم که به قدرت خرید مصرف کنندگان ضربه زده، 
کاهش پیدا کرده است. فروش رایانه شخصی پس از رشدی که در دو سال گذشته داشت، ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش 
پیدا می کند. درآمد تراشه از بازار رایانه شخصی، ۵/۴ درصد کاهش خواهد یافت. در این بین، فروش تلفن های هوشمند پس از 

رشد ۲۵ درصدی در سال ۲۰۲۱، امسال 
تنها ۳/۱ درصد رش��د می کند. بر اساس 
گ��زارش بلومبرگ، در حال��ی که تقاضا 
برای تراشه های مورد استفاده در کاالهای 
مصرفی کاهش پیدا کرده اما تقاضا برای 
نیمه رساناهای مورد استفاده در دیتاسنترها 
همچنان قوی اس��ت. این بازار امسال ۲۰ 
درصد رشد خواهد کرد. با افزایش میزان 
تراش��ه ها در خودروه��ا، تقاضا در بخش 
خودروسازی همچنان مثبت مانده است. 
ارزش نیمه رساناها در هر خودرو، از ۷۱۲ 
دالر در سال ۲۰۲۲ به ۹۳۱ دالر در سال 

۲۰۲۵ رشد خواهد کرد.
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آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 140160312008000772م��ورخ 1401/3/31 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان آق قا، پرونده 
کاسه 1400114412008000207  تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی خانم عایشه صوف زاده فرزند 
قربانقلیچ به شماره شناسنامه 1450 کدملی 4979384501 صادره از آق قا در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مس��احت 247/50متر مربع در قس��متی از باقیمانده  ششدانگ پاک شماره 
468- فرعی از 4- اصلی واقع در اراضی قریه یلمه خندان بخش 13- حوزه ثبتی ملک شهرستان آق قا 
از سهمی خانم عایشه صوف زاده تایید گردیده است. لذابه منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع ذیصاح 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت به نام متقاضی صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/8   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23

12569/ م الف- محمد فندرسکی- مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال
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 ساخت 261 واحد کارگاهی دانش بنیان 
در 7 شهرک فناوری 

»جهان صنع�ت«-  مع��اون وزیر 
صمت از س��اخت ۲۶۱ واحد کارگاهی 
دانش بنیان در ۷ شهرک فناوری کشور 
ب��ا همکاری معاونت علم��ی و فناوری 

ریاست جمهوری خبر داد.
علی رس��ولیان در م��ورد وضعیت 
شرکت های دانش بنیان، اظهار کرد: با 
همکاری معاونت علمی و فناوری ۲۶۱ 
واحد کارگاهی دانش بنیان با متوسط 

متراژ ۲۵۰ مترمربع و سرمایه گذاری ۵ هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال در ۷ شهرک 
فناوری کشور ساخته خواهد شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: البته 
برای مشارکت در ساخت واحدهای کارگاهی عمومی و دانش بنیان، چارچوب 
مناسبی ابالغ خواهد شد که بر اساس آن ظرفیت سنجی الزم از نظر متقاضیان، 
شناسایی شهرک های صنعتی دارای توجیه فنی و اقتصادی و تقاضامحور مدنظر 

قرار می گیرد.
رسولیان با بیان اینکه اکنون نزدیک به ۶۰۰ واحد دانش بنیان تولیدی در 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشور مستقر هستند، افزود: در شهرک هایی که زمین 
برای واگذاری به متقاضیان کم است، مزایده برگزار می شود، اما این فرآیند برای 
شرکت های دانش بنیان حذف شده و آنان بدون مزایده می توانند زمین مورد 

نظر خود را تحویل بگیرند.
وی ادام��ه داد: میزان پیش پرداخت حق بهره برداری نیز از ۱۰ درصد و در 
برخی مناطق محروم از پنج درصد بیشتر نیست و مدت زمان بازپرداخت نیز 

۴۸ ماهه خواهد بود.

عملکرد 2 شرکت آمریکایی- انگلیسی و ژاپنی 
تولید کننده سیگار بررسی شود 

ف�ارس- نایب رییس کمیس��یون 
قضایی و حقوقی مجلس گفت: نیروهای 
امنیتی باید برای بررس��ی عملکرد ۲ 
شرکت خارجی آمریکایی- انگلیسی و 

ژاپنی تولید کننده سیگار ورود کنند. 
حسینعلی نوروزی نماینده رباط کریم 
در مجلس با اش��اره به تولید و فروش 
سیگار در داخل کشور از سوی ۲ شرکت 
خارجی چند ملیت��ی JTI و BAT با 
ماهیت انگلیس��ی- آمریکایی و ژاپنی 

گفت: بر اس��اس آمار بیش از ۶۵ میلیارد نخ س��یگار ساالنه در کشور مصرف 
می شود که بخش زیادی از آنها از سوی این ۲ شرکت خارجی تولید و توزیع 
می شود. وی با بیان اینکه مصرف رو به افزایش سیگار در داخل کشور از سوی 
جوانان و حتی بانوان نگران کننده است، افزود: امروز حدود ۲۴ میلیون نفر از 

مردان و سه درصد از بانوان جامعه سیگار مصرف می کنند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تولید سیگار از این 
شرکت ها گفت: وقتی امکان تولید سیگار در داخل وجود دارد چرا باید سیگار از 
سوی شرکت های خارجی تولید شود. حجت االسالم نوروزی افزود: در حالی که 
در استان های شمالی و برخی از استان های کشور توتون و تنباکو تولید می شود 
اما این ۲ شرکت خارجی مواد اولیه خود را از خارج وارد می کنند و حاضر نیستند 

از تولیدات کشاورزان ما برای مصرف خود استفاده کنند.
وی با اشاره به تحریم ایران از سوی اروپا و آمریکا گفت: این کشورها حتی 
از ورود مواد غذایی، دارو و ماسک به ایران جلوگیری می کردند اما چطور این 

شرکت های خارجی در ایران آزادانه فعالیت دارند و مشمول تحریم نشدند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اگر دل شرکت های 
چندملیتی برای ملت ایران می سوزد، چرا مانع ورود دارو و حتی ماسک به کشور 
می شوند اما بیش از اندازه به تولید سیگار که برای سالمتی مردم ضرر دارد، 
می پردازد و این نشان از دست های پنهان برای آسیب زدن به مردم و سالمت 

جامعه دارد که باید زود شناسایی و محاکمه شوند.
نوروزی با انتقاد از عدم پرداخت مالیات مناس��ب از سوی این شرکت های 
خارجی گفت: متاسفانه آنها نه تنها مالیات به اندازه درآمد نمی دهند بلکه درآمد 
حاصله را از کشور خارج کرده و به انجام وظایف اجتماعی خود نیز توجهی ندارند. 
وی با بیان اینکه مجلس باید بر عملکرد این ۲ شرکت چندملیتی نظارت جدی 
داشته باشد، گفت: گسترش مصرف سیگار در کشور باید مورد بررسی دقیق 

نمایندگان مجلس قرار گیرد.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اینجانب از نیروهای 
اطالعاتی و امنیتی می خواهم که به عملکرد ۲ ش��رکت آمریکایی- انگلیسی 
و ژاپنی تحت پوش��ش آمریکا، ورود کرده و نحوه تولید، توزیع و تبلیغ آنها را 

بررسی کنند.

پژوپارس اتوماتیك 490 میلیون تومان شد!

خبرآنالین- نوسان قیمت ها در بازار بدون مشتری خودرو به حداقل خود 
رسیده است، تا جایی که طی ۲۴ ساعت گذشته کمترین نوسان و تغییر را در 
قیمت خودروها شاهد بودیم و اغلب خودروها بازار را بدون تغییر دنبال کردند. در 
بازار شاهد بودیم تعداد اندکی از خودروها افت یک میلیون تا ۴ میلیون تومانی را 
تجربه کرده اند. فعاالن بازار خودرو اعتقاد دارند یکی از عوامل سردرگمی قیمتی 

که در بازار به وجود آمده به ممنوعیت تولید برخی از خودروها برمی گردد.
به باور آنها، عامل بعدی، خبرهای جسته و گریخته ای است که از مذاکرات 

برجام شنیده می شود؛ اخباری که موجب شده تا بازار خودرو نامتعادل شود.
البته فعاالن بازار خودرو بر این نکته تاکید دارند که این نوسان چندان روی 
قیمت در بازار خودرو اثرگذار نخواهد بود. بنا بر این گزارش، بررسی ها از روند 
بازار نشان می دهد که طی روزهای اخیر قیمت دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ از ۴۰۷ 
میلیون تومان به ۴۰۳ میلیون تومان رسیده است. دنا توربو پالس اتوماتیک 
مدل ۱۴۰۱ نیز از ۵۱۰ میلیون تومان به ۵۰۸ میلیون تومان رسیده است و 
م��دل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۴۹۲ میلی��ون تومان، به ۴۹۰ میلیون تومان 

کاهش قیمت است.
در این میان، برخی از مدل های پژو کاهش قیمت داشتند، به طوری که پژو 
۲۰۷ دنده ای مدل ۱۳۹۹ از ۳۸۵ میلیون تومان به ۳۸۴ میلیون تومان کاهش 
قیمت است. قیمت پژو پارس XU۷ مدل ۱۴۰۰ نیز از ۳۰۶ میلیون تومان در 
روز چهارشنبه به ۳۰۵ میلیون تومان در روز پنجشنبه رسیده است. پژوپارس 

اتوماتیک نیز ۴۹۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

خبر

»جهان صنع�ت«- در حال��ی که خرید 
مسکن و حتی اجاره آن امروز تبدیل به یکی 
از مهم ترین مشکالت و چالش های معیشتی 
بخ��ش قابل توجه��ی از م��ردم ایران ش��ده، 
محم��د زاهدی وفا سرپرس��ت وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی چندی پیش به مناسبت 
گرامیداش��ت روز جهانی تعاون بر لزوم فعال 
شدن ظرفیت های این بخش تاکید و اعالم کرد 
که برنامه ریزی کنید تا پایان دولت سیزدهم، 

همه کارمندان صاحب خانه شوند!
ای��ن صحب��ت در حالی مطرح ش��ده که 
میان برنامه ریزی برای صاحب خانه ش��دن 
کارمندان تا به نتیجه رساندن چنین طرحی، 
فاصله ای عمیق از تمامی جهات وجود دارد. 
از یک سو اگر برنامه این باشد که با افزایش 
توان مالی کارمندان و کارگران، آنها قادر به 
خرید مسکن و صاحب خانه شدن باشند که 
چنین امری حداق��ل در کوتاه مدت جوابگو 
نخواهد بود. چراکه قیمت مس��کن در طول 
س��ال های اخیر بی��ش از ۲۰ برابر و قیمت 
اجاره بها نیز طی ۵ س��ال گذش��ته تنها در 
تهران ۲۳۸ افزایش یافته است. در این راستا 
یک فرد حقوق بگیر ب��ا فرض حقوق ماهانه 
۲۰ میلی��ون تومان و به ش��رط ثابت ماندن 
نرخ تورم و پس انداز کل حقوقش، باید ۱۰۰ 
ماه ب��رای خرید یک خانه ۲ میلیارد تومانی 

در انتظار بماند.
از طرف دیگر اگر منظور بر این اس��ت که 
دولت متولی ساخت مسکن برای کارمندان و 
کارگران باش��د، این امر عالوه بر اینکه نیاز به 
س��رمایه گذاری دارد، دارای محدودیت هایی 
اس��ت که همی��ن برنامه س��اخت ۴ میلیون 
مسکن تا پایان دولت سیزدهم را نیز دچار اما 
و اگرهای فراوانی کرده است. بنابراین به نظر 
می رسد صحبت های سرپرست موقت وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واقع بیان نوعی 
از آمال و آرزو بوده و قابلیت تحقق آن با توجه 

به شرایط فعلی دور از دسترس است.

مس�کن؛ محور بس�یاری از تحوالت  � 
اجتماعی و اقتصادی در ایران

در ای��ن رابط��ه حمید 
حاج اسماعیلی کارشناس 
ارشد روابط کار در گفت و گو 
ب��ا »جهان صنع��ت« در 
خصوص اینکه آیا اساس��ا 
چنی��ن وعده ای از س��وی 
سرپرس��ت وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
عملی است یا خیر؟ توضیح می دهد: اوال اینکه 
آقای زاهدی وفا، هنوز مسوولیت مستقیم و جدی 
در این وزارتخانه ندارند. سرپرست ها معموال مدتی 
موقت عهده دار وزارتخانه هستند تا وزیر از سوی 
دولت معرفی شود. اکنون گزینه هایی هم که برای 
وزیر آینده مورد گمانه زنی قرار می گیرند، کمتر 
اش��اره ای به شخص ایشان دارد. بنابراین به نظر 
می رسد که آقای زاهدی وفا گزینه اصلی وزارت 

تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی نبوده و از آنجا که 
هنوز مسوولیتی جدی در این وزارتخانه ندارند، 
بحث در مورد مسکن کارمندان نیز چندان جدی 

تلقی نمی شود.
حاج اسماعیلی در ادامه می افزاید: باید توجه 
کرد که مسکن یکی از اقالم اساسی سبد خانوار 
در کشور است که طی سال های گذشته قیمت 
آن به ص��ورت فزاینده ای افزایش یافته اس��ت. 
معتقدم ما باید بخش مسکن را محور بسیاری از 
تحوالت اقتصادی و اجتماعی کشور قلمداد کنیم؛ 
امری که حتی جنبه های فرهنگی زندگی مردم را 
نیز تحت تاثیر قرار داده است. به هر حال قیمت 
افسارگس��یخته مسکن طی چند دهه گذشته، 
اکنون به یکی از معضالت اساس��ی برای کشور 
بدل شده است. درست است که بخش مسکن به 
لحاظ گستردگی خود، اکثر بخش های اقتصادی 
و اجتماعی را درگیر می کند، اما اکنون تورم آن 

مشکالت عدیده ای را برای مردم رقم زده است. 
در اینجا دولت هم کمک های جبرانی اش برای 
بخش مسکن کارساز نبوده است. حتی وام هایی 
که در قالب ودیعه مس��کن برای کمک به مردم 
و مستاجرین برنامه ریزی شده، پوششی جدی 
برای آنها ایجاد نکرده است. بنابراین ما در بخش 
کارمندی و کارگری دارای مش��کالتی اساسی 
در این حوزه هستیم. امروز ۳۰ درصد جمعیت 
کش��ور مستاجر بوده که عمدتا از اقشار کارمند 

و کارگر هستند.
در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای 
اروپایی، خانه هایی اس��تیجاری وجود دارند که 
متعلق به دولت و ش��هرداری ها بوده و آنها را با 
قیمت های پایین در اختیار کارمندان و کارگران 
قرار می دهند تا فشار مالی از روی آنها برداشته شده 
و حقوقشان کفاف زندگی را بدهد. چنین امری 
در ایران به جز در بخش های نظامی، انتظامی و 

لش��کری مشاهده نمی ش��ود و این هم نوعی از 
جفایی است که در حقوق کارمندان و کارگران 
ایرانی صورت گرفته و آنها را از تسهیالت دولتی و 
حاکمیتی که معموال در بخش مسکن در اختیار 

آنها قرار می گیرد، محروم می کند.
وعده هایی که چندان جدی نیستند � 

این کارش��ناس روابط کار با بیان اینکه تورم، 
اجاره و خرید مس��کن در ایران واقعا کمرشکن 
ش��ده است، توضیح می دهد: به خصوص اینکه 
در طول س��ه سال گذش��ته و به دنبال تشدید 
تحریم ها، زندگی برای مردم سخت تر شده و الزم 
است دولت برای این مساله برنامه داشته باشد. 
البته دولت سیزدهم ساخت ۴ میلیون مسکن 
را در دستور کار دارد که از نظر کارشناسی با اما 
و اگرهای زیادی روبه رو است. دولت اخیرا تاکید 
ک��رده که زمین چنین طرحی را تا حدود باالی 
۹۰ درصد فراهم کرده، اما این کار قاعدتا نیاز به 
سرمایه گذاری دارد. در واقع بخش مسکن، بخش 
بسیار پیچیده و گسترده ای است و سوال این است 
که دولت که در طول یک سال قادر به ایجاد یک 
میلیون شغل نبوده، چگونه قرار است یک میلیون 

واحد مسکن بسازد؟
بنابراین معتقدم که چنین طرح هایی واقع گرایانه 
نبوده و دولت باید برای کارمندان و کارگران در 
بخش مسکن از طریق راه های واقع بینانه اقدام و 
عمل کند. یعنی هم بتواند مسکن های استیجاری 
را تامین کند و هم اینکه وام ودیعه مسکن را به 
صورت ارزان در اختیار مردم قرار دهد. همچنین 
دولت می توان��د از طریق واگ��ذاری زمین های 
ارزان قیمت به سمت ساخت واحدهای کوچک 

برای کارمندان و کارگران گام بردارد.
الزم به تاکید اس��ت که اکنون وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی زیر بار مساله توزیع یارانه ها 
دچار مشکل شده و در بخش رفاهی نیز مشکالت 
عدی��ده ای دارد. حال بخش تعاون، اش��تغال و 
رواب��ط کار که جای خود را دارد. بنابراین چنین 
وعده هایی را از سوی سرپرست وزارتخانه نباید 

جدی تلقی کرد. 

»جهان صنعت« در گفت و گو با کارشناس ارشد روابط کار بررسی کرد

آرزوی محال صاحب خانه شدن کارمندان و کارگران

سایپا همچنان به طرح فروش بدون قرعه کشی 
در مورد برخی از محصوالت خود ادامه می دهد. کدام 
محصوالت شامل این طرح می شوند؟ اختالف قیمت 

بین کارخانه و بازار آنها چقدر است؟
با وجود میلیاردها تومان بدهی و زیان انباشته و 
کیفیت پایین محصوالت، ایران خودرو و سایپا همچنان 
به طرح های فروش خود ادامه می دهند. حاال هم سایپا 
مدتی است که طرح فروش بدون قرعه کشی را در 
مورد برخی خودروها به اجرا گذاشته است. اکنون در 
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و سایت خود این 
شرکت، نام تعدادی از محصوالت سایپا برای فروش 

بدون قرعه کشی، درج شده است.
سایپا ۱۵۱، شاهین G، وانت پادرا، ساینا S، کوئیک 
با رینگ فوالدی، کوئیک S، کوئیک R با گیربکس 
معمولی و کوئیک دو رنگ اتوماتیک تعدادی از این 

خودروها هستند.
محصوالت سایپا در بازار چند؟ � 

به گزارش تجارت نیوز، حال س��وال اینجاس��ت 
ک��ه قیمت ه��ا در طرح های فروش، چق��در با بازار 

تفاوت دارد؟
با نگاهی به این تف��اوت قیمت، می توان برآورد 
ک��رد که اگر اتفاق وی��ژه ای در ب��ازار رخ ندهد، در 
زمان تحویل خودروها، چقدر رانت نصیب خریداران 
می شود. این رانت برای بعضی خودروها کمتر و برای 

بعضی بیشتر است.
� SE 151 سایپا

س��ایپا SE ۱۵۱ نیز یکی از گزینه هایی اس��ت 
که در این دور از ثبت نام برای پیش فروش س��ایپا، 
عرضه می ش��ود. این محص��ول در دو طرح فروش 
فوری و پیش فروش عرضه می شود. خریداران برای 
پیش پرداخت بای��د ۸۰ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان 
پرداخت کنند. قیمت کارخانه ای این خودرو، ۱۶۰ 

میلیون و ۴۷۷ هزار تومان و نرخ این خودرو در بازار، 
حدود ۱۷۹ میلیون تومان است.

شاهین.جی � 
ش��اهینG نیز یکی از گزینه هایی است که در 
این دور از طرح های فروش س��ایپا، عرضه می شود. 
این محصول در دو طرح فروش فوری و پیش فروش 

عرضه می شود.
خری��داران )در طرح ه��ای پیش فروش( باید به 
صورت علی الحساب ۱۷۲ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان 

پرداخت کنند.
قیمت کارخانه ای این خ��ودرو، ۳۴۴ میلیون و 
۵۸۰ هزار تومان و ن��رخ این خودرو در بازار، حدود 

۳۵۸ میلیون تومان است.
وانت پادرا � 

متقاضیان هنگام ثبت نام در طرح های جدید سایپا، 
از امکان وانت پادرا برخوردارند. این خودرو در طرح 

فروش فوری عرضه می شود.
قیمت کارخانه ای این خودرو، ۳۶۵ میلیون و نرخ 
این خودرو در بازار حدود ۳۵۷ میلیون تومان است.

� S ساینا
متقاضیان در هنگام ثبت نام در طرح های فروش 
سایپا، از امکان خرید ساینا S برخوردارند. این خودرو 
در انواع طرح های پیش فروش یک ساله و مشارکت در 
تولید با تاریخ های تحویل متفاوت )از اردیبهشت تا مهر 

۱۴۰۲( عرضه شده است.
خریداران باید به صورت علی الحساب ۸۴ میلیون 

و ۹۱۵ هزار تومان پرداخت کنند.
قیمت کارخانه ای این خودرو، ۱۶۹ میلیون و ۸۳۱ 
هزار تومان است و این خودرو در بازار، ۲۱۵ میلیون 

تومان قیمت دارد.
کوئیك با گیربکس معمولی � 

همچنین اف��راد در هنگام ثبت نام در طرح های 
فروش س��ایپا، از امکان خرید کوئیک با گیربکس 
معمولی )کوئیک با رینگ فوالدی( نیز برخوردارند. 
این خودرو در انواع طرح های پیش فروش یک ساله و 
مشارکت در تولید با تاریخ های تحویل متفاوت )از دی 
۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۲( عرضه شده است. خریداران باید 
به صورت علی الحساب ۸۴ میلیون و ۳۷ هزار تومان 

پرداخت کنند.
قیمت کارخانه ای این خودرو، ۱۶۸ میلیون و ۷۴ 
هزار و نرخ این خودرو در بازار، حدود ۲۰۵ میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان است.
� S کوئیك

متقاضیان در هنگام ثبت نام در در طرح های جدید 
سایپا، از امکان خرید کوئیک S برخوردارند. این خودرو 
در انواع طرح های پیش فروش یک ساله و مشارکت در 
تولید با تاریخ های تحویل متفاوت )از بهمن ۱۴۰۱ تا 

مهر ۱۴۰۲( عرضه شده است.
خریداران باید به صورت علی الحساب ۹۲ میلیون 

و ۳۳۱ هزار تومان پرداخت کنند.
قیمت کارخانه ای این خ��ودرو، ۱۸۴ میلیون و 
۶۶۲ ه��زار و نرخ این خودرو در ب��ازار، حدود ۲۲۴ 

میلیون تومان است.
کوئیك R � با گیربکس معمولی

یکی دیگ��ر از خودروهای موج��ود در این دور 
از فروش س��ایپا، کوئی��ک R با گیربکس معمولی 
)کوئیک دو رنگ Quik_R( اس��ت. این خودرو در 
انواع طرح های پیش فروش یک ساله و مشارکت در 

تولید با تاریخ های تحویل متفاوت )از دی ۱۴۰۱ تا 
مهر ۱۴۰۲( عرضه شده است. خریداران باید به صورت 
علی الحساب ۸۹ میلیون و ۱۰ هزار تومان پرداخت 
کنند. قیمت این خودروی سایپا در کارخانه، ۱۷۸ 
میلیون و ۲۰ هزار تومان است و این خودرو در بازار، 

۲۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
کوئیك دو رنگ اتوماتیك � 

همچنین متقاضی��ان در هنگام ثبت نام در این 
طرح های س��ایپا، از ام��کان خرید کوئیک دو رنگ 
اتوماتی��ک )کوئیک R پ��الس اتوماتیک یا رینگ 
آلومینیوم��ی( برخوردارن��د. این خ��ودرو در طرح 

پیش فروش یک ساله عرضه شده است.
خریداران باید به صورت علی الحساب ۱۴۳ میلیون 

و ۹۷۳ هزار تومان پرداخت کنند.
قیمت کارخانه ای محصول مش��ابه این خودرو 
)کوئیک اتوماتیک پالس(، ۲۷۷ میلیون و ۸۷۲ هزار 
و نرخ همین محصول مش��ابه در بازار، حدود ۳۰۳ 

میلیون تومان است.

اختالف قیمت کارخانه  و بازار � 
ای��ن ارقام، اختالف قیمت بین کارخانه و بازار 
را هنگام ثبت نام در طرح های فروش سایپا نشان 

می دهد.
خریداران برای س��ایپا SE ۱۵۱ حدود ۱۹ و 
برای شاهین.جی حدود ۱۳ میلیون تومان بیشتر 
از کارخانه می پردازند. وانت پادرا در کارخانه هشت 
میلیون تومان گران تر از بازار فروخته می ش��ود. 
احتم��اال آخرین افزایش قیمت این خودرو هنوز 
تاثیر خود را بر بازار نگذاش��ته است. اما خریداران 
باید ساینا S را ۴۵ میلیون تومان گران تر از کارخانه 

خریداری کنند.
فروش��ندگان کوئیک با گیربکس معمولی را 
حدود ۳۸ و کوئیک S را حدود ۳۹ میلیون تومان 
گران تر از کارخانه به فروش می رسانند. این تفاوت 
برای کوئیک R با گیربکس معمولی به حدود ۳۶ 
میلیون تومان و در مورد کوئیک دو رنگ اتوماتیک 

احتماال به ۲۵ میلیون تومان می رسد.

طرح فروش بدون قرعه کشی سایپا بررسی شد
چقدر یارانه توزیع می شود؟

تحليل

نی
زئي

ت

شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد )سهامی خاص( در نظر دارد جهت برنامه ریزی استفاده از ظرفیت های معدنی 
و اس��تفاده بهینه و حداکثری از مواد خام معدنی داخل کش��ور اقدام به شناسایی کلیه معادن سنگ آهن در حال استخراج و 
تامین کنندگان سنگ آهن حقیقی و حقوقی )جهت عقد قرارداد خرید، تبدیل، تهاتر، کارمزد و...( نماید. لذا از کلیه واجدین 
ش��رایط که توانمندی تامین س��الیانه تا 2 میلیون تن سنگ آهن مگنتیتی را داشته باشند جهت شرکت در فراخوان و ارسال 

مدارک دعوت به عمل می آید.
مدارک مورد نیاز:

1( اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شرکت )مرتبط با موضوع فراخوان(
2( آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغییرات شرکت حاوی معرفی صاحبان امضاهای مجاز

3( تصویر برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و یا دپوی سنگ
4( سوابق کاری مشابه با ارائه تناژ، حجم و مبالغ فعالیت

5( مدارک دال بر توان تامین سالیانه شرکت 
6( مشخصات فنی محصوالت تولیدی و هرگونه مدارک مرتبط با موضوع فراخوان.

شرکت کنندگان در فراخوان می بایستی مدارک فوق را در پاکت دربسته و مهرموم شده قرار داده )روی پاکت بایستی نام 
شرکت، شماره و موضوع فراخوان قید شود( و حداکثر تا تاریخ 1401/05/19 به نشانی دفتر مرکزی شرکت صنایع معدنی 

عصر نوین بهاباد واقع در خیابان ولیعصر، باالتر از میرداماد، خیابان ستاری، پاک 67، طبقه دوم ارسال نمایند.
جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 40886538-021 تماس حاصل فرمائید.

 آگهی فراخوان )نوبت سوم ۱40۱(
شناسایی تامین کنندگان سنگ آهن مگنتیتی 

کمیسیون معامالت شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون 
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد

 سند رسمی
در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی 
افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و 
اماک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطاع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( 

به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پاک 159- اصلی اراضی دیمه زار چوبی لنگر

1- شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی از پاک ش��ماره 214 فرعی از 
159 اصلی فوق به مساحت 79037 مترمربع ابتیاعی شرکت میوه گستر 
س��بز ات��رک از محل مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی و آق��ای مهدی 
 روشن ضمیر برابر رای شماره 1420- 1401 مورخه 1401/04/28- کاسه

1400-0634 
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذی نفع در آرای 
اعام شده اباغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار آگهی 
و در روس��تاها از تاری��خ الصاق در محل تا دو ماه اعت��راض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند 
در صورت��ی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید. اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند خواهد نمود. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه  نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23
شناسه آگهی : 1355844

اکبر اقبالی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد
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 رتبه برتر ایمنی جنوب شرق کشور
 به فوالد هرمزگان رسید

»جهان صنعت«- شرکت فوالد هرمزگان موفق شد  نشان درجه ۲ ایمن یار 
جنوب شرق کشور و  عنوان واحد برگزیده و نشان درجه ۱ ایمنی جنوب شرق را به 
خود اختصاص دهد. به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، کمیته اعطای 
نشان ایمنی در منطقه جنوب شرق کشور، فوالد هرمزگان را به عنوان واحد برگزیده 
ایمنی انتخاب و نشان درجه ۱ ایمنی را به دکتر عطااهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد 
هرمزگان اعطا کرد. در متن این تقدیرنامه که از سوی مدیرکل تعاونی سه استان 

کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان تنظیم شده آمده است:
جناب آقای دکتر عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل محترم شرکت فوالد هرمزگان، 
انتخاب آن شرکت از سوی کمیته اعطای نشان ایمنی در منطقه جنوب شرق کشور 
به عنوان واحد برگزیده ایمنی و کسب نشان درجه ۱ ایمنی در سال ۱۴۰۰ را تبریک 
عرض نموده و بدین وسیله از حسن تدبیر و تالش کارکنان آن شرکت در راستای 
توسعه و ترویج فرهنگ ایمنی تشکر و قدردانی می گردد. امید است با تالش و 
کوشش همه جانبه و در رهبری و تعهد آن مدیریت نسبت به بهبود مستمر و حفظ 
شاخص های این نشان موفق باشید. از درگاه خداوند تبارک و تعالی توفیق روزافزون 
آن مجموعه را خواستاریم. همچنین علی اکبر محمودصالحی مدیر HSE  شرکت 
فوالد هرمزگان به عنوان ایمن یار برگزیده ایمنی در جنوب شرق کشور برگزیده و 

موفق شد نشان درجه ۲ ایمنی سال ۱۴۰۰ را کسب کند.

بنیانگذار ایمیدرو تاکید کرد 
فوالد، پدرخوانده می خواهد

بیرونیت- بنیانگذار ایمیدرو با بیان اینکه صنعت فوالد ایران با چالش های جدی 
در تامین سنگ آهن، آب و برق مواجه است، می گوید: قیمت فوالد صادراتی ایران نیز 
تابعی از قیمت جهانی است. با توجه به رکود در بازار جهانی، توقع افزایش قیمت فوالد 
ایران را نباید داشته باشیم. مصطفی موذن زاده گفت: درباره قیمت های جهانی فوالد در 
حال حاضر نمی توان پیش بینی کرد. چیزی که مشخص است، به دالیلی مثل کاهش 
فعالیت چین در این بازار، جنگ اوکراین و رکود در بازار ساختمان سازی، با رکود در 
بازار جهانی مواجه هستیم. قیمت فوالد صادراتی ایران نیز تابعی از قیمت جهانی است. 
با توجه به رکود در بازار جهانی، توقع افزایش قیمت فوالد ایران را نباید داشته باشیم. او 
در ادامه افزود: در کنار این مساله، بازار داخلی ایران نیز با رکود روبه  رو است. در بخش 
ساختمانی به دلیل افزایش قیمت مصالح و تورم، ساخت و ساز کاهش یافته و تقاضا 
برای خرید فوالد کم شده است. خیلی از پروژه های صنعتی نیز به سرانجام نرسیده و 
سرمایه گذاری هم با افت مواجه بوده است. به طور کلی مصرف سرانه فوالد در کشور 
رشدی را تجربه نکرده است. این مشکالت داخلی نیز، بر قیمت فوالد تاثیرگذار بوده 
است. موذن زاده درباره مزیت های صادراتی فوالد ایران نیز گفت: ایران دو مزیت در بازار 
رقابتی فوالد داشت، سنگ آهن و انرژی ارزان. این دو مزیت در حال حاضر با چالش 
روبه رو است. در بحث سنگ آهن، در سال های آینده احتماال بحرانی برای تامین آن وجود 
داشته باشد. علت عمده این کمبود نیز ضعف در بخش اکتشاف است. در بحث انرژی نیز 
سرمایه گذاری ها خیلی مناسب بوده است. حاصل این عدم سرمایه گذاری قطعی  برق 
در تابستان و گاز در زمستان بوده است. قطعا با از دست رفتن این مزیت ها، وضعیت 

فوالد ایران بحرانی تر خواهد شد.
او در خصوص علت مشکالت زنجیره فوالد گفت: مشکل اصلی زنجیره فوالد که 
مشکالتی مثل ضعف در اکتشاف را در پی داشته، نبود وحدت است. این زنجیره یک 
پدرخوانده می خواهد تا به این وضعیت آشفته سر و سامانی بدهد. اگر این اتفاق رخ دهد، 

بخش بزرگی از مشکالت زنجیره فوالد حل می شود.

رییس سابق کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران:
وزیر صمت با تشکیل و تجمیع شوراها موافقت کند

فوالدبان- رییس سابق کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: 
با تشکیل کنفدراسیون فوالد ابتدا منافع صنف حفظ می شود و فعاالن با آرامش به تولید، 
فروش و اشتغال خود می پردازند و هم نوع نگاه دولت به آنها متفاوت می شود. بهرام 
شکوری  با بیان اینکه در کشور شاهد این هستیم که تعارض منافع با نگاه برد - برد 
همراه نبوده است گفت: این مساله مشکالتی را برای بخش های مختلف  زنجیره فوالد 
ایجاد کرده است و بعضی اوقات بخشی از زنجیره را متضرر می کرد و به بخشی دیگر سود 
بیشتری می رساند. وی افزود: مهم تر از همه دولت با سیاستگذاری های مختلف زنجیره 
را متاثر می کرد و چون انسجامی در این زنجیره به لحاظ نوع نگاه بخش های مختلف 
زنجیره وجود داشت، همه زنجیره از قبل  آسیب می دید و یک صدای واحد  از زنجیره 
بلند نمی شد. رییس سابق کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
به اینکه ما پیشنهاد شورای آهن و فوالد را دادیم بیان کرد: تقریبا انجمن های صنفی 
زنجیره را دور هم جمع کردیم تا بتوانند تعارض منافع را کنار بگذارند تا تولید، اشتغال و 
ارزآوری بیشتری برای کشور به دنبال داشته باشد. رییس  سابق کمیسیون معادن و صنایع 
معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: امیدواریم وزیر صمت سیاستگذاری هایی مثل شورای 
سیاستگذاری آهن و فوالد، شورای سیاستگذاری سنگ های تزئینی ، شورای سیاستگذاری 

مس و انجمن های صنفی در قالب تجمیع یا کنفدراسیون را اجرایی کند.

روزهای طالیی طال فرا رسید
ایسنا- قیمت جهانی طال روز جمعه ثابت بود و برای چهارمین افت ماهانه متوالی 
آماده شد، زیرا افزایش ارزش دالر آمریکا و سیاست های پولی تهاجمی بانک های 
بزرگ مرکزی همچنان به کاهش تقاضا برای طال ادامه می دهند. به این ترتیب 
بهای هر اونس طال تا س��اعت ۸ و ۱۰ دقیقه صبح به وقت ش��رقی با ۲/۹ درصد 
افزایش به  ۱۷۵۹ دالر و ۷۰ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با ۰/۱۷ درصد 
افزایش به ۱۷۶۰ دالر و ۷۰ سنت رسید. اقتصاد ایاالت متحده به طور غیرمنتظره ای 
در سه ماهه دوم منقبض شد و خطرات رکود اقتصادی را افزایش داد که جذابیت 
پناه��گاه امن طال را افزایش داد و به افزایش بیش از یک درصدی قیمت طال در 
روز پنجشنبه کمک کرد. طال در مسیر بهترین هفته خود از اواسط ماه می  قرار 
دارد و قیمت تاکنون ۱/۶ درصد افزایش یافته اس��ت. با این حال، بعید اس��ت که 
شمش از چهارمین کاهش ماهانه متوالی جلوگیری کند که بدترین روند زیان آن 
از نوامبر ۲۰۲۰ است. دالر علی رغم برخی نوسانات روزانه، بیشتر ماه جوالی را در 
حوالی باالترین حد در ۲۰ سال گذشته سپری کرده و تقاضا برای طال با قیمت 
دالر را در میان دیگر دارندگان ارز تحت فش��ار قرار داده اس��ت. فدرال رزرو آمریکا 
روز چهارش��نبه برای دومین جلسه متوالی، نرخ بهره را سه چهارم درصد افزایش 
داد، زی��را ت��الش می کند با تورم فزاینده مبارزه کند. نرخ های باالتر و بازده اوراق، 
هزینه فرصت نگهداری طالی بدون بهره را افزایش می دهد. همچنین در بازار سایر 
فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰/۲ درصد افزایش به ۲۰/۰۱ دالر رسید و 
پالتین ۰/۲ درصد افزایش یافت و به ۸۸۹ دالر و ۸۱ سنت رسید اما هر دو با زیان 
ماهانه مواجه هستند. پاالدیوم ۰/۴ درصد افزایش یافت و به ۲۰۸۶/۰۲ دالر رسید 
و در بهترین ماه خود از ژانویه قرار دارد و تاکنون ۷/۷ درصد افزایش داشته است.

بر
خ

منیر حضوری- یکی از چالش هایی 
که بخش معدن با آن روبه رو است بحث 
بی ثبات��ی قوانین و پیش   بینی  ناپذیری 
متغیرهای اقتصادی است. البته بی ثباتی 
نه تنها در حوزه معدن بلکه در تمامی 
حوزه ها مش��کل آفرین اس��ت اما از آن 
جهت برای بخ��ش معدن این چالش 
پررنگ تر است که س��وددهی در  این 
عرصه زمان بر است و مساله ای نیست 
که به س��رعت اتفاق بیفت��د.  در کنار 
زمان بر بودن دس��تیابی به  س��ود، اگر 
س��رمایه گذاری در بخش مع��دن را با 
چاش��نی هزینه حم��ل و نقل، هزینه 
کارگر، تعمیرات و... تصور کنیم، متوجه 
می شویم که فعالیت در این حوزه چندان 
جذاب نبوده و سرمایه گذاران انگیزه کافی 

برای حضور در این عرصه را ندارند.
مدت هاس��ت ک��ه ت��ورم فزاینده، 
وجود قوانین و بخشنامه های متعدد و 
متناقض باعث ش��ده که معدنکاران با 
حداقل حمایت از سوی دولت فعالیت 
کنند. اینکه آنها چقدر می توانند دوام 
بیاورند و تا چه حد بخش معدن کشور 
توان کش��ش دارد، موضوعی است که 
دولتمردان بهتر اس��ت تا دیر نشده به 
آن توجه کنند. متاس��فانه بارها دیده 
ش��ده وقتی سرمایه گذار بخش معدن 
می خواهد گره ای از مشکالت اقتصادی 
کشور باز کند شاهد سنگ اندازی بخش 
دولتی می شود. بنابراین این سوال پیش 
می آید که چرا س��رمایه نباید از کشور 
فرار کن��د و به دیگر کش��ورهایی که 
مشوق سرمایه گذاری می گذارند، برود؟! 
چرا ایرانی ها  بیش از  ۷ میلیارد دالر در 
۲ سال اخیر در ترکیه برای خرید ملک 

سرمایه گذاری کرده اند؟!
در این خصوص 
تقی نبئی رییس 
نظ��ام  س��ازمان 
معدن  مهندسی 
اس��تان قزوین در 
پاسخ به این سوال 
که این مساله چه ضربه ای می تواند به 
بخش مع��دن بزند به »جهان صنعت« 
گفت: بی ثباتی نه تنها به بخش معدن 

بلک��ه به هر ح��وزه ای از اقتصاد ضربه 
می زن��د اما باید گف��ت که این ضربات 
در بخش معدن بیش از سایر بخش ها 
محسوس است؛ چراکه سرمایه گذاری در 
این حوزه به شدت زمان بر است. نبئی 
با اشاره به مشکالت سرمایه گذاری در 
بخش معدن گفت: دوره بازگشت سرمایه 
در پروژه های معدنی ای که از اکتشاف 
آغاز می شوند و بنا به ضرورت  تا مرحله 
احداث واحد فرآوری طول می کش��د، 
بین ۵ تا ۲۰ س��ال است. در این مسیر 
عدم ثبات متغیرهای اقتصادی می تواند 
سرمایه گذاری را از توجیه اقتصادی خارج 
کند. به این ترتیب این مشکل یکی از 
بزرگ ترین چالش های سرمایه گذاری 

برای بخش معدن است. 
عدم ثبات در قوانین، مقررات  � 

و بخشنامه ها
در کن��ار بحث پیش  بینی  ناپذیری 
متغیره��ای اقتص��ادی موضوع عدم 

ثبات در قوانین و مقررات و بخشنامه ها 
مطرح می ش��ود. به این صورت که تا 
یک بخشنامه صادر می شود چند ماه 
بعد شاهد بخشنامه دیگری هستیم.  
رییس سابق سازمان نظام مهندسی 
معدن ایران در پاس��خ به این س��وال 
که چرا این اتفاق می افتد و پیامدهای 
آن چیس��ت،  خاطرنش��ان کرد: عدم 
ثبات قوانین بحث جدی ای است که 
بین معدنی ها وجود دارد. متاس��فانه 
بخش��نامه ها و دستورالعمل هایی که 
برای بخ��ش خصوص��ی در دو دهه 
اخیر در حوزه معدن صادر شده ، بسیار 
گسترده است و بخش قابل توجهی از 
آنها مغایر با قانون و آیین نامه اجرایی 
معدن و قوانین باالدس��تی در اقتصاد 

کشور است.
نبئی با اشاره به بخشنامه هایی که 
در چند سال اخیر صادر شده، تصریح 
کرد: در ۴ سال گذشته شاهد تغییرات 

مدیریتی در سطح کالن وزارتخانه بودیم 
و بخش��نامه های زیادی صادر شده که 
بیشتر آنها امروز نیاز به تغییر و بازنگری 
دارد. متاس��فانه خیلی از بخشنامه ها 
خلق الساعه صادر شده و با بخشنامه های 
قبل��ی مغایرت دارند. بس��یاری از این 
بخشنامه ها هم طرح های در حال اجرای 
معدن را با چالش ریسک مواجه کرده اند. 
می شود گفت که بخش قابل توجهی از 
ریسک سرمایه گذاری در بخش معدن 
همین قوانین و مقررات خلق الس��اعه 

هستند که هر ازگاهی صادر می شوند.
تورم لجام گسیخته و مشکل  � 

معدنکاران
ت��ورم لجام گس��یخته به معضلی 
برای فع��االن بخش مع��دن تبدیل 
ش��ده اس��ت در حالی که برخی باور 
دارند که بخش معدن درآمد مناسبی 
دارد و ت��ورم ب��رای این ح��وزه قابل 
لمس نیس��ت اما کارشناس��ان نظر 

دیگری دارند. رییس س��ازمان نظام 
مهندسی معدن استان قزوین در این 
خصوص گفت: تورم باال تاثیر خود را 
در اقتص��اد می گذارد و بخش معدن 
هم از آن مس��تثنی نیست. بسیاری 
از فعاالن معدنی قرارداد یک س��االنه 
دارن��د )منظور ق��رارداد تامین مواد 
اولیه برای مصرف کنندگان است( که 
معموال در پایان یا ابتدای سال مالی 
منعقد می شود. تورم باال بعد از عقد 
قرارداد فروش در بخش های مختلف 
تولید مشکل ایجاد کرده و باعث شده 
که هزینه های تولی��د افزایش یابد و 
حاشیه سود معدنکاری به خطر بیفتد. 
متاسفانه با توجه به اینکه در ۲ سال 
گذش��ته تورم قابل پیش بینی نبوده، 
این مس��اله معدن��کاران را با چالش 

روبه رو کرده است.
او به طور مثال گفت: در چند ماه 
گذشته شاهد هستیم که هزینه های 

استهالک ماش��ین آالت ، حمل و نقل، 
افزای��ش  و...  و دس��تمزد  حق��وق 
چمشگیری داشته و در حاشیه سود 
قرارداده��ای فروش تاثیر گذاش��ته 
اس��ت. به این ترتیب تورم باعث زیان 
ی��ا حداقل ش��دن س��ود معدنکاران 

شده است.
معضل معارضین محلی � 

با اینکه تاکنون معدنکاران از نقش 
معارضین محلی گله داشته اند اما اخیرا 
مشکالت آنها به حدی گسترده شده 
که کار از تهدید هم گذش��ته اس��ت. 
ب��ا توجه به خبر قتل ی��ک معدنکار 
در اردبیل از س��وی معارضین نگرانی 
جامعه معدنی دوچندان ش��ده است. 
گفته می ش��ود با اینکه این معدنچی 
تمام��ی مراحل قانون��ی را طی کرده 
و مجوز فعالیت داش��ته اما همچنان 
از سوی معارضین محلی مورد انتقاد 
بوده که زمین مورد فعالیتش متعلق 
به منابع طبیعی است و نباید در آنجا 
معدنکاری کند، تا جایی که در نهایت 

این اختالف به قتلش منجر شد.
رییس س��ازمان نظام مهندس��ی 
معدن اس��تان قزوی��ن از معارضین  
محلی ب��ه عن��وان بزرگترین چالش 
ام��روز بخش معدن یاد ک��رد. نبئی 
تصریح کرد: اخیرا  بیش��ترین هجمه 
به س��رمایه گذار در بخش معدن وارد 
شده است. متاسفانه معارضین تحت 
تاثیر بیانیه ها و سخنرانی نمایندگان 
مجل��س و دس��تگاه های اجرای��ی و 
وعده های آنها با معدنکار به مخالفت 
می پردازن��د. این در حالی اس��ت که 
نماین��دگان باید به عواقب هر چه که 

می گویند آگاه باشند.
او ادام��ه داد: ۱۵ درصد از درآمد 
معدن طبق قانون معادن باید از محل 
خزانه اتخاذ ش��ود که امیدواریم این 
میزان به مناطق معدنی اختصاص یابد 
تا کمتر شاهد حضور معارضین باشیم. 
او در ضمن از مس��ووالن خواست که 
برای کاهش چنین مشکالتی تدابیری 
 بیندیش��ند تا دیگر ش��اهد حوادث

 ناگوار نباشیم.

نقش پررنگ مهندس تقی زاده در توسعه استان یزد 
»جهان صنعت«- مهندس ناصر تقی زاده را  به جرات می توان یکی از افراد تاثیرگذاری 
دانست که در جهت توسعه و آبادانی کشور به خصوص استان یزد نقش برجسته ای را ایفا 
کرده است. مدیرعامل سابق چادرملو همواره یکی از مدیرانی بوده که منافع ملی کشور را 
به منافع شخصی ترجیح داده و به گونه ای سیاستگذاری کرده است که چادرملو مجموعه 
تحت مدیریت او توانسته در عملکرد های مالی و همینطور پیشبرد طرح های توسعه ای 
خوش بدرخشد.  این در حالی است که  چند روز پیش مهندس ناصر تقی زاده، مدیر 
کهنه کار و تکنوکرات بخش معدن کشور که مسوولیت مدیرعاملی شرکت معدنی  و صنعتی 
چادرملو را بر عهده داشت، تغییر کرد؛ مدیری که پیش از آن سکان هدایت شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر را در دست داشت و توانست در آن منطقه عالوه بر بهره گیری از مدیران 
شایسته و کاربلد، طرح های بزرگ توسعه ای را در این شرکت پایه گذاری کند و یکی از 

بانیان اصلی طرح بزرگ انتقال آب از خلیج فارس به کویر مرکزی ایران باشد.

به باور بسیاری از فعاالن بخش معدن و صنایع معدنی کشور، تقی زاده پس از اجرای 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان و به دنبال آن خالی شدن یکباره بدنه فنی و کارشناسی 
کشور از مدیران مجرب و توسعه گرا، از معدود مدیرانی بود که توانست طرح های توسعه ای 
در بخش معدن و صنایع معدنی را اجرا کرده و تحوالتی در شهرهای جنوب شرقی و 
کویر مرکزی ایران ایجاد کند. حال که به هر دلیل چنین مدیری کنار گذاشته شده، بهتر 

است رسم جوانمردی، معرفت و قدردانی به جا آورده شود 
و از او به خاطر اقداماتی که انجام داده تقدیر به عمل آید. 
اگرچه نسبت به عملکرد تقی زاده ممکن  است  انتقاداتی 
وجود داشته باشد اما افرادی که فضای اقتصاد سیاسی 
کشور را می شناسند به خوبی می دانند که اجرای بسیاری 
از پروژ ه ها در کش��ور الزاما با نگاه فنی و اقتصادی انجام 
نمی گی��رد و در این میان بازیگران زیادی چون مقامات 
سیاسی، مقامات محلی و نمایندگان مجلس نقش آفرینی 

می کنند. یک مدیر حتی ممکن است در چنین فضایی اجازه نداشته باشد که رییس دفتر 
خود را انتخاب کند، اگر بخواهد دست به تغییراتی بزند صداهای زیادی بلند می شود و 
اگر هم در قبال نیروهای سفارشی مقاومت کند، با تهدیدهای زیادی روبه رو خواهد شد. 
در این اتمسفر یک مدیر خوب فقط نقش دروازه بانی را ایفا می کند که الاقل کشور گل 

به خودی دریافت نکند!
با توجه به آنچه که گفته شد، تکریم واقعی از مدیران 
ارشد کشور و حفظ شئون آنان به مسووالن تازه کار دولت 
ابراهیم رییسی پیشنهاد می شود.  همچنین الزم است از 
تجربی��ات تقی زاده یا افرادی مثل او در مدیریت اجرایی 
کشور استفاده ش��ود، چراکه اگر چنین اقدامی صورت 
نگیرد بدنه اجرایی و کارشناسی کشور روز به روز ضعیف تر 
شده و افرادی امور را به دست می گیرند که بیشتر شایسته 

کارآموزی  هستند چه برسد به مدیریت.
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بازار آهن در پایان هفته با ثبات نسبی عمده شرکت ها همراه بود 
و برخی نیز نوسانات جزئی کاهشی داشتند. اگرچه چند شرکت هم 
به طور جزئی قیمت ها را افزایش دادند اما حرکت کلی بازار به سمت 
ثبات و آرامش بود. بازار ارز نیز تقریبا روالی بدون نوسان سپری کرد 
و قیمت دالر نسبتا ثابت بود، به طوری که هر دالر آمریکا در بازار 

آزاد حدود ۳۱ هزار و ۹۳۰ تومان به فروش رسید.
بررسی ها نشان می دهد در آخر هفته شرکت ها روی قیمت های 
اعالمی روز سه ش��نبه توقف کرده بودند، اگرچه در برخی مبادی 
فروش ریزش قیمت ها همچنان تداوم داشت، به عنوان مثال قیمت 
روز میلگرد آجدار حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومان کاهش قیمت داشت 
و تعداد محدودی از شرکت ها هم ۵۰ الی ۱۰۰ تومان افزایش قیمت 
داشتند؛ اما کماکان کف قیمت میلگرد روی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان 

تثبیت شده و سقف آن نیز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
نرخ روز ناودانی ایرانی و نبشی تقریبا در اکثر شرکت ها ثابت اعالم 
شد، همچنین قیمت پروفیل و انواع لوله های داربستی، صنعتی و 
گازی و... بدون تغییر قیمت عرضه شدند و تنها در چند شرکت نوسان 
قیمت داشتیم، برای مثال پروفیل نیکان حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ تومان 

کاهش داشت و پروفیل Z هم تقریبا بدون تغییر قیمت بود.
قیمت تیرآهن هم در اکثر بخش ها ثبات داشت، به این صورت که 
در بخش کیلوفروشی تقریبا همه کارخانه ها ثابت بودند و در بخش 

شاخه فروشی نیز عالوه بر ثبات قیمت، کاهش جزئی هم مشاهده 
شد. ورق سیاه هم مانند اغلب محصوالت بدون تغییر قیمت بود و 
تنها در برخی ضخامت های فوالد مبارکه افزایش جزئی مشاهده شد 
اما قیمت روز ورق گالوانیزه، رنگی و روغنی با کاهش ۱۰۰ الی ۲۰۰ 
تومانی همراه بود. ظاهرا مبادی فروش درصدد تثبیت قیمت های 
اعالمی هستند که به ثبات کلی در بازار و جلب اعتماد متقاضی 
منجر خواهد شد. اما در حال حاضر بازار آرام است و شوکی که بر 
اثر اشتباه محاسباتی در نرخ محصوالت بورسی اتفاق افتاد به تخلیه 
صف خرید منتهی شد؛ صفی که در شرایط ضعف تقاضا بیش از 

یک ماه بود که داشت عضوگیری می کرد.
همچنین آمارها از تداوم ریزش قیمت جهانی فوالد حکایت 
 CIS دارد، به طوری که گویا دیروز میلگرد صادراتی ترکیه و شمش
 CFR کاهش داشته است. نرخ شمش وارداتی چین ۴۸۳ دالر/ تن
گزارش شده که نشان از قیمت ۴۵۰ دالری شمش صادراتی ایران 
دارد. گزارش ها از بورس نیز حاکی از رشد معامالت مقاطع عرضه 
شده روی قیمت های معقول و منطقی بود به این صورت که از ۹۷ 
هزار و ۵۳۷ تن محصول عرضه شده در بورس کاال درصد باالیی از 
آنها معامله شدند، به طوری که از ۶ هزار و ۲۰۷ تن تیرآهن حدود 

۹۳ درصد آن روی قیمت ۱۴ هزار و ۷۹۷ تومان به فروش رسید. 
همچنین از ۴۴ هزار و ۳۹۰ تن میلگرد عرضه شده، حدود ۶۰ درصد 

آن با قیمت ۱۴ هزار و ۱۸۵ تومان مورد معامله قرار گرفت.
 گفتنی است براساس نرخ معامالتی شمش در ۵ هفته گذشته، 
نرخ پایه محصوالت معدنی زنجیره فوالد گویا برای شنبه ثابت در نظر 
گرفته شده است، همچنین نرخ پایه میلگرد هم معادل ۱۱ درصد 
روی نرخ معامالتی شمش روز دوشنبه همان هفته در نظر گرفته 
شده است. با توجه به آمار و گزارش هایی که به طور روزانه منتشر 
می شود و تحلیلی از روند کلی بازار ارائه می دهد، این پرسش را در 
ذهن مخاطبان برمی انگیزد که روند ریزش قیمت محصوالت فوالدی 
تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ و می بینیم که همچنان در انتظار 
تثبیت قیمت ها روی نرخ پایه هستند و درحال حاضر اعتمادی به 

بازار ندارند، در نتیجه خرید و فروشی هم صورت نمی گیرد.
در پاسخ به این پرسش باید گفت که در اوضاع و شرایط موجود، 
فاکتوره��ای اثرگذار جهانی و داخلی آدرس تداوم کاهش و ثبات 
قیمت ها را می دهد اما طبق معمول تاکید داریم که نمی توان به طور 

قطع چشم انداز بازار آهن را پیش بینی کرد.
در همین زمینه حسین بختیاری فعال معدنی اظهار کرد: سیر 

کاهش نرخ آهن آالت تا پایان فصل گرما تداوم خواهد داشت که 
علت آن را می توان در ریزش نرخ سنگ آهن و دامپینگ فوالد روسیه 
جویا شد بر همین اساس می توان گفت براساس فاکتورهای جهانی 

قیمت ها تا پایان تابستان بدون تغییر خواهد بود.
وی در ادامه به نرخ محصوالت عرضه شده در بورس کاال اشاره 
کرد و افزود: نرخ شمش و میلگرد ضریبی از نرخ جهانی است و نرخ 
جهانی هم خود متاثر از تخفیفات فوالد روسیه در بازارهای منطقه 
و همچنین قیمت سنگ آهن است که این روزها شاهد کاهش آن 
هستیم، البته نمی توان اثر درگیری نظامی روسیه و اوکراین را در 

این امر نادیده گرفت.
بختیاری بیان کرد: تحریم ها و سیاس��ت هایی که کشورهای 
غربی در قبال روسیه اعمال کرده اند همچنان تداوم خواهد داشت 
بنابراین روسیه هم برای حفظ منافع خود به زیرفروشی و تخفیفات 
محصوالت فوالدی ادامه خواهد داد. وی همچنین  تاکید کرد: اگر 
تغییری در شرایط فعلی ایجاد نشود و اوضاع به همین منوال پیش 
برود، تا پایان تابستان قیمت ها ثابت خواهد بود اما اگر در بازار جهانی 
شاهد تغییرات سیاست چین و افزایش نرخ سنگ آهن باشیم که 
به افزایش قیمت های جهانی منجر خواهد شد، اما با توجه به اوضاع 
فعلی بازارهای جهانی و داخلی افزایش قیمت ها در حال حاضر امری 

دور از انتظار و بعید است.

تداوم سیر کاهش نرخ آهن آالت تا پایان فصل گرما 
بازار 

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس:
ایمیدرو به تکالیف اش در معادن کرمانشاه عمل کند

»جهان صنعت«- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور )ایمیدرو( در کرمانشاه تکالیف و وظایف خودش 
را به درستی انجام نداده و تنها به شناسایی معادن در این استان اکتفا کرده است. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با 
بیان این مطلب گفت: استان کرمانشاه در حوزه معادن حرف زیادی برای گفتن دارد اما تاکنون به آن بی توجهی شده و ظرفیت های 

خوب معدنی ما معطل و بدون سرمایه گذار مانده است.
سیدجواد حسینی کیا با بیان اینکه هدف از سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بررسی مشکالت واحدهای تولیدی 
استان کرمانشاه است گفت: در تهران تمام مشکالت و مسائل فعاالن اقتصادی استان را پیگیری خواهیم کرد. حسینی کیا در ادامه 
با اشاره به وجود صنایع مهم و راهبردی نیمه تمام استان مانند »بیو اتانول« و »بیوایمپلنت«، تصریح کرد: سازمان ایدرو نیز با توجه 
به وجود تعداد زیادی از کارخانه ها و تولیدی های نیمه فعال و نیمه تمام در کرمانشاه تکلیف خودش را به خوبی اجرا نکرده که باید 
پیگیری شود. نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس در ادامه همچنین از اختیارات محدود بانک های عامل در سطح استان در 
پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی انتقاد کرد و گفت: بانک های عامل در استان ها اختیار کمی برای پرداخت وام های با رقم 
باالی پنج میلیارد تومان دارند و برای پرداخت تسهیالت بیشتر باید ماه ها منتظر اجازه از مرکز )تهران( باشند و این روند انجام 
فعالیت ها را خیلی طوالنی می کند. حسینی کیا با اشاره به انتقاد بخش خصوصی و کارخانه داران از قیمت گذاری بازار بورس کاال 
گفت: ما نمایندگان نیز به این امر گله مند هستیم و باید لیدر و کسانی که این بازار را مدیریت می کنند، خودشان از کار سهامداری 
خارج شوند و در قیمت گذاری ها تاثیر گذار نباشند تا طبق قانون بازار قیمت ها به تعادل عرضه و تقاضا برسد. وی همچنین با اشاره به 
زمزمه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: من نماینده نیز دیدگاه مثبتی نسبت به طرح این موضوع ندارم و معتقدیم این 
نیاز به بررسی کار کارشناسی چند ساله دارد. گفتنی است در استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت حدود ۷۸۰ واحد 
صنعتی و ۲۲ شهرک و ناحیه صنعتی فعال است و حدود ۳۰ هزار نفر هم در حوزه صنعت مشغول به کار هستند. در حال حاضر 
تعداد ۸۴ پروانه اکتشاف و ۲۲۲ پروانه بهره برداری معادن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صادر شده است. سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تعداد کل معادن استان را ۲۲۲ فقره اعالم کرد که از این تعداد ۱۷۶ فقره فعال است.

شناسایی ظرفیت های جدید معدنی در آذربایجان غربی 
»جهان صنعت«-استاندار آذربایجان غربی اعالم کرد که پیشران رشد اقتصادی امسال این استان، بخش معدن در نظر گرفته 
شده و میزان رشد پیش بینی شده این بخش ۹ درصد است. محمدصادق معتمدیان در دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: معدن از بخش های مغفول در استان بود که در اولین گام برای 
رفع این مشکل، سرمایه گذاری نهادهای حاکمیتی و دولتی برای اکتشاف معادن در دستور کار قرار گرفته است. وی اضافه کرد: 
در دولت سیزدهم، توجه ویژه ای به بخش معدن در آذربایجان غربی صورت گرفته و همین پیش بینی ۹ درصد ارزش افزوده این 
بخش در سال جاری، موتور محرکه ای برای توسعه این بخش به شمار می رود که البته برای تحقق آن، باید همه بخش های مربوطه 
اهتمام ویژه ای داشته باشند. معتمدیان با اشاره به اینکه حوزه معدن در آذربایجان غربی سال ها با موانع مختلفی در حوزه ارائه مجوز 
روبه رو بوده، ادامه داد: این گره را باز کردیم و پس از آن، با امضای تفاهمنامه ای، زمینه حضور ایمیدرو در استان فراهم شد. استاندار 
آذربایجان غربی اظهار کرد: با تمهیدات اندیشیده شده گشایش خوبی در حوزه سرمایه گذاری بخش معدن در استان صورت گرفته 
که امیدواریم ثمرات آن، روز به روز بیشتر شود. وی با بیان  اینکه ۳۸ درصد تولید شمش طالی کشور مربوط به آذربایجان غربی است، 
یادآور شد: اراده جدی داریم که معادن دیگر را در استان فعال کرده و ضمن توجه به موضوع کشف، در حوزه فرآوری محصوالت 
معدنی نیز برنامه ریزی ویژه ای داریم. وی سهم معادن در اشتغال و ارزش افزوده آذربایجان غربی را به ترتیب کمتر از یک درصد و 
پنج صدم درصد اعالم کرد و افزود: ما استان ثروتمندی به ویژه در بخش معدن هستیم ولی از این ثروت استفاده نشده است. استاندار 
آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت منحصر به فرد حوزه معدنی استان در شمال و جنوب به ویژه در مناطق به اصطالح کمتربرخوردار 
استان گفت: با تفاهمی که با رییس سازمان زمین شناسی داشتیم، طی روزهای آینده ۱۵ هزار کیلومتر مربع در جنوب استان اسکن 
هوایی می شود. وی با اشاره به اینکه به دنبال فرآوری محصوالت معدنی در آذربایجان غربی برای ارزش افزوده و اشتغال بیشتر در این 
بخش هستیم، اضافه کرد: در حال حاضر میزان اشتغال بخش معدن در استان کمتر از یک درصد و میزان ارزش افزوده آن، کمتر 
از پنج صدم درصد است که با توجه به این بخش مهم می توانیم زمینه ارتقای این شاخص ها را فراهم کنیم. علیرضا شهیدی معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز در این دیدار با اشاره به اینکه آذربایجان 
 غربی، خیز سوم این سازمان در قالب اجرای طرح تحول در کشور است، گفت: مطالعات این بخش از ابتدای مرداد در استان آغاز 

شده که جهت تهیه ۱۲ ورقه در سه الیه مطالعاتی در مساحتی بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع انجام خواهد شد.

استان ها

»جهان صنعت« هزینه های پیش بینی ناپذیری متغیرهای اقتصادی بر بخش معدن را بررسی کرد 

کاهش جذابیت سرمایه گذاری معدنی
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به دلیل آبگرفتگی شدید صورت گرفت
توقف قطارها در راه آهن تهران- شمال

»جهان صنع�ت«- س��یالب در 
فیروزک��وه باعث ش��د ت��ا از عصر روز 
پنجشنبه ششم مردادماه سیر قطار در 

راه آهن تهران- شمال متوقف شود.
سیالب های تابستانی روز پنجشنبه 
منج��ر ب��ه آبگرفتگی ش��دید راه آهن 
تهران- ش��مال شد. از عصر پنجشنبه 
بخش��ی از راه آهن تهران-ش��مال در 
بالک زرین دشت- مهاباد به علت شدت 

آبگرفتگی مسدود شده است. قطار گردشگری تهران- شیرگاه نیز در این مسیر 
دچار توقف ش��ده و همه مسافران در ایستگاه فیروزکوه از قطار خارج شدند. 
شرکت راه آهن اعالم کرده که همکاران فنی راه آهن در تالش هستند تا هر چه 

سریع تر این مشکل برطرف شود.
بر اساس اعالم سازمان راهداری تا توقف کامل بارندگی ها امکان رفع موانع در 

مسیر جاده ای و همچنین رفع مشکالت در مسیر ریلی وجود ندارد.

مقام مسوول در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد
خسارت 3۵0 میلیارد تومانی سیل به  سیستان و بلوچستان

»جهان صنع�ت«- مدیرکل ام��ور عملیات راهداری، ماش��ین آالت و 
مدیریت بحران س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از خس��ارات ۳۵۰ 
میلیارد تومانی سیل به استان سیستان وبلوچستان و آماده باش راهداری در 
اصفهان، کرج و قزوین خبر داد. غالمعباس بهرامی نیا مدیرکل امور عملیات 
راهداری، ماش��ین آالت و مدیریت بحران س��ازمان راهداری و حمل و نقل 
ج��اده ای با بی��ان اینکه میزان خس��ارت وارده بر اثر س��یل به محورهای 
اس��تان های کرمان و هرمزگان در حال ارزیابی اس��ت، گفت: اس��تان های 
سیستان و بلوچس��تان، کرمان و هرمزگان بر اثر س��یل آسیب دیدند و در 
استان هایی از جمله خوزستان که هشدار قرمز و نارنجی صادر شده بود، با 

کلیه امکانات راهداری در آماده باش کامل هستیم.
او افزود: در حال حاضر در سه استان یاد شده یک هزار و ۴۰۵ کیلومتر راه 

و ۵۰۰ ابنیه بر اثر سیل آسیب دیده اند.
مدیرکل امور عملیات راهداری، ماشین آالت و مدیریت بحران سازمان با اشاره 
به اینکه تاکنون ۲۵ هزار و ۲۰۰ مترمکعب در این سه استان ریزش برداری صورت 
گرفته است، عنوان کرد: هنوز در خصوص میزان خسارت وارده بر اثر سیل در 
استان های کرمان و هرمزگان به جمع بندی نهایی نرسیده ایم، با این حال اما سیل 

در سیستان وبلوچستان ۳۵۰ میلیارد تومان خسارت برجای گذاشته است.
بهرامی نیا در ادامه گفت: در حال حاضر ۳۳ محور روستایی مسدود شده و از 
سایر روستاها نیز به علت صعب العبور بودن اطالعاتی در دست نیست، همچنین 

از ۱۵ محور فرعی مسدود شده هفت محور بازگشایی شده است.
مدیرکل امور عملیات راهداری، ماشین آالت و مدیریت بحران سازمان با بیان 
اینکه در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان ۱۷۳ گروه با ۷۷۳ 
دستگاه ماشین آالت راهداری با یک هزار و ۵۹۳ نفر نیروی راهداری در حال 
ارائه خدمات هستند، خاطرنشان کرد: در دیگر مناطق از جمله اصفهان، کرج و 

قزوین در صورت وقوع سیل آماده عملیات راهداری هستیم.

معاون وزیر راه:
قطار تهران-کربال راه اندازی می شود

»جهان صنعت«- مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران گفت: با تاکید 
رییس جمهور احداث مسیر ریلی بصره به کربال مورد بررسی میدانی قرار خواهد 
گرفت. سیدمیعاد صالحی پنجشنبه ششم مردادماه در حاشیه بازدید از پایانه 
مرزی شلمچه در جمع خبرنگاران بیان کرد: بالغ بر ۳۲ کیلومتر این مسیر فاقد 
ریل است که مسافران به طور موقت به صورت ترکیبی از تهران تا شلمچه با قطار 
و از شلمچه با اتوبوس راهی بصره شده و سپس از بصره به کربالی معال منتقل 
می شوند. او گفت: تسهیل تردد زائرانی که از خطوط ریلی استفاده می کنند در 
دستور کار قرار دارد و در سفر امروز به عراق تالش می کنیم تا تفاهم الزم برای 

تسهیل از سوی طرف عراقی نیز اعمال شود.
معاون وزیر راه افزود: با راه اندازی خط ترکیبی زائران عراقی هم می توانند 
از طریق راه آهن به قم و مشهد متصل شوند و با این اقدام عالوه بر جابه جایی 

مسافر امکان انتقال بار به عراق نیز فراهم خواهد شد.
صالحی گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت پیگیری احداث راه آهن شلمچه 
- بصره برعهده راه آهن جمهوری اسالمی ایران است و این موضوع در دست 
بررسی است. مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران بیان کرد: مسیر ریلی 
شلمچه- بصره نیاز به مین روبی، تملک زمین و احداث پل روی رودخانه اروند 

دارد تا خط ریلی به ایستگاه بصره برسد.
او گفت: مطالعات جداگانه ای برای هر موضوع انجام شده و موانعی بر سر 
راه است که در چند ماه گذشته گام به گام در حال برطرف کردن آن هستیم، 
امیدواریم با کاهش موانع، احداث خط آهن شلمچه به بصره در آینده نزدیک 
آغاز ش��ود. صالحی ادامه داد: در ایام اربعین، ظرفیت صندلی قطارهایی که از 
مشهد و تهران به سمت خرمشهر حرکت می کنند ۲ برابر افزایش خواهد یافت 
و با توجه به پیش بینی سفر ۳ تا ۵ میلیون زائر، قطار خرمشهر تا شلمچه به 

صورت ۲۴ ساعته فعالیت خواهد کرد.
خاطرنشان می شود مرز بین المللی شلمچه در ۱۵ کیلومتری غرب خرمشهر 
و ۲۰ کیلومتری بصره عراق قرار دارد. مرزهای شلمچه و چذابه ۲ گذرگاه تردد 

زائران اربعین حسینی در خوزستان هستند.

گروه مسکن- فرمول حق الزحمه مشاوران خبر
امالک از س��وی مع��اون اول رییس جمهور ابالغ 
شد که براساس آن تعیین کمیسیون بنگاه های 
ام��الک برمبنای درصدی از قیمت معامالتی که 
س��بب ذی نفع ش��دن بنگاه ها از گرانی مسکن 

می شد، لغو شد.
طبق ابالغیه مع��اون اول رییس جمهور، نرخ 
حق الزحمه مش��اوران امالک تغیی��ر کرده و هر 
س��ال نیز این نرخ تغییر خواهد کرد. معاون اول 
رییس جمهور، مصوبه هیات وزیران در خصوص 
تغییر حق الزحمه مش��اوران ام��الک را به وزارت 
راه وشهرس��ازی، وزارت صمت، نیرو، دادگستری، 
س��ازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان 
ثبت اسناد و امالک، معاونت اقتصادی، رییس و 

اتاق اصناف ایران ابالغ کرد.
بر اساس این مصوبه نحوه محاسبه حق الزحمه 
مش��اوران امالک از تعیی��ن درصدی طرف های 
معامل��ه به رق��م ارزش منطق��ه ای معامالت که 
کمیسیون تقویم امالک که ساالنه تعیین می کند، 

تغییر کرد .
تغییر روش محاس��به حق الزحمه مشاوران 
امالک از روش درصدی از رقم معامله به ارزش 
معامالت��ی امالک س��بب کاهش ش��دید حق 

کمیسیون آنها شد .
کمیسیون تقویم امالک متشکل از نهادهایی 
چون شورای ش��هر، سازمان امور مالیاتی، ادارات 
کل راه وشهرسازی استان، ادارات کل دادگستری 
و... اس��ت که هر س��اله هر شهر را به چند بلوک 
تقسیم کرده و متوسط ارزش معامالت هر بلوک 

را تعیین می کنند.
 این کمیس��یون بر اس��اس م��اده ۵۳ قانون 
مالیات های مس��تقیم راه اندازی می شود؛ ضمن 
اینکه از این پس س��امانه کد رهگیری )س��امانه 
امالک و مستغالت( که در اختیار اتحادیه مشاوران 
امالک اس��ت، از ذیل وزارت صمت به ذیل وزارت 
راه وشهرس��ازی منتقل می ش��ود. ب��ا این روش، 
حق الزحمه و حق کمیسیون مشاوران امالک به 

شدت کاهش خواهد یافت.

لزوم ایجاد دسترسی مستقیم مردم به  � 
سامانه کد رهگیری

به دنبال این موضوع مشاوران امالک راهکارهای 
جدیدی را برای کس��ب درآم��د پیش گرفتند. 
کارشناس مسکن با اعالم اینکه بنگاه های امالکی 
رقم های میلیونی برای اخذ کد رهگیری دریافت 
می کنند، گفت: باید دسترسی عمومی به سامانه 
کد رهگیری به مردم داده شود تا بدون مراجعه به 
مشاوران امالک بتوانند معامالت خود را ثبت کنند. 
فرشید ایالتی افزود: مشاوران امالک هزینه چند برابر 
مالیات کد رهگیری را از خریدار و حتی فروشنده 
دریافت می کنند و کد رهگیری که قرار بود رایگان 

صادر شود به منبع جدید درآمدی مشاوران امالک 
تبدیل ش��ده است. او با اشاره به افزایش شکایت 
مشتریان از دریافت هزینه صدور کد رهگیری از 
سوی بنگاه های امالکی، گفت: اکنون مستاجران 
عالوه بر پرداخت کمیسیون اجاره مجبور هستند 
هزینه های میلیونی ب��رای دریافت کد رهگیری 
پرداخت کنند. باید س��اماندهی جدی در بخش 
مشاوران امالک صورت بگیرد که مصوبه اخیر دولت 

می تواند تا حدودی مانع تخلفات شود.
روش های جدید درآمدزایی مشاوران  � 

امالک
فرش��ید ایالتی تصریح کرد: برای بسیاری از 

معامالت رهن، اجاره خرید و فروش کد رهگیری 
صادر نمی ش��ود و در صورت تقاض��ای خریدار، 
مشاوران پول گزافی دریافت می کنند. بنگاه های 
امالکی بهتر اس��ت به موسسات حقوقی تبدیل 
شوند تا شکایت مراجعان، خطر بسته شدن تمام 

دفاتر یک موسسه را داشته باشد.
ایالتی گفت: اکنون شکایت از یک مشاور امالکی 
به معنای به خطر افتادن تمام شعبات شرکت نیست 
و برای همین بازدارنده نیست. تشکیل موسسات 
مشاوران امالک حقوقی به جای حقیقی پاسخگوی 
کاهش تخلفات است. او به ایرنا گفت: برای دریافت 
کد رهگیری نیز الزم است تغییراتی ایجاد شود به 

این شکل که دسترسی دریافت کد رهگیری برای 
عموم مردم ایجاد ش��ود. خریدار و فروشنده وارد 
سامانه کد رهگیری شوند و بدون واسطه بتوانند 
اطالعات معامله را بدون پرداخت هزینه به بنگاه 

امالکی ثبت کنند.
این کارش��ناس مس��کن ادامه داد: اکنون ۱۰ 
س��ال اس��ت برای طراحی این س��امانه مقاومت 
می ش��ود و اتحادیه هم با آن مخالفت می کند اما 
همزمان با اصالحیه در بخش مقررات مربوط به 
فعالیت مشاوران امالک این مطالبه نیز به زودی 
عملیاتی خواهد شد و دسترسی عمومی به سامانه 
ک��د رهگیری به مردم داده خواهد ش��د تا بدون 
مراجعه به مشاوران امالک بتوانند معامالت خود 

را ثبت کنند.
تنه�ا 120 � هزار مش�اور ام�الک مجوز 

رسمی دارند
در همی��ن ح��ال مق��ام مس��وول وزارت 
راه وشهرسازی با بیان اینکه سامانه ثبت معامالت 
امالک و مستغالت به سازمان امور مالیاتی متصل 
نیست، گفت: تنها ۱۲۰ هزار مشاور امالک مجوز 

رسمی دارند.
پروانه اصالنی مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن 
وزارت راه وشهرس��ازی اظهار کرد: اتصال سامانه 
ثبت معامالت امالک و مستغالت به سازمان امور 
مالیاتی، اقدامی برای اصالح نهادی است که سال ها 
آن را دنبال کردیم و مربوط به فصل خاصی نیست؛ 
بنابراین بعد از اتصال به سازمان امور مالیاتی برای 

فصول و سال های آینده هم کاربردی است.
او درباره استقرار کامل سامانه ثبت معامالت 
امالک و مس��تغالت )کد رهگیری( بعد از انتقال 
از وزارت صم��ت به وزارت راه وشهرس��ازی افزود: 
مش��اوران این س��امانه در وزارت راه وشهرسازی 
مستقر شدند، اما هنوز زیرساخت ها به طور کامل 

انجام نشده است.
اصالنی یادآور شد: براساس اطالعات غیررسمی 
۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار مشاور امالک در کشور فعالیت 
می کنند که تنها حدود ۱۲۰ هزار مش��اور دارای 

مجوز رسمی هستند.

»جهان صنعت« از نتایج کاهش حق کمیسیون مشاوران امالک گزارش می دهد

منبعجدیددرآمدزاییامالکیها

گزارش نمایندگان »جهان صنعت« از سراسر کشور

البرز

در جلسه استاندار البرز با مدیران شهری فردیس بررسی  شد 
انتزاع حریم شهر فردیس از کرج 

 استاندار البرز با حضور در فرمانداری شهرستان 
فردیس با مدیران این شهرستان دیدار و گفت وگو 
کرد. موضوع نشس��ت عبداللهی ب��ا مدیران کرج و 
فردیس، تعیین و تکلیف مبحث انتزاع حریم شهر 

فردیس بود.
در خالل این جلسه و پس از سخنان استاندار البرز 
و فرماندار شهرستان فردیس، محمد رضا احمدی نژاد 
سرپرس��ت ش��هرداری فردیس ضمن قدردانی از 

حسن توجه و حساسیت ویژه استاندار محترم البرز به عنوان نماینده عالی دولت در استان به موضوعات شهری 
فردیس اظهار داشت: انتقال اسناد امالک شهرداری فردیس مهم ترین درخواست در موضوع انتزاع فردیس از 
کرج است. او افزود: اسناد باید در اسرع وقت به نام فردیس منتقل شود. این اسناد هنوز به نام شهرداری کرج 
است و متاسفانه گاهی معوض های شهرداری کرج حتی در بعد از سال ۹۶ و مستقل شدن شورا و شهرداری 

فردیس، از امالک فردیس و اراضی ۱۱۰ این شهر انجام می شود.
این مدیر شهری با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف اموال فردیس در اولویت است، گفت: با وجود اینکه فردیس 
با کمبود ماشین آالت مواجه است اما عمر مفید ماشین آالت معموال ۱۰ سال است در حالی که ۵ سال از عمر 
ماشین آالت به دعوای بین دو شهر گذشته و نتیجه ای برای فردیس حاصل نشده است. بنابراین مهم ترین 
موضوع امالک فردیس است. او با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ دستگاه اتوبوس در حوزه حمل و نقل عمومی 
فردیس خدمت رسانی می کند، اضافه کرد: در بودجه سال گذشته، تحویل ۱۵ دستگاه اتوبوس از شهرداری 

کرج پیش بینی شده و امسال نیز خرید ۱۵ دستگاه اتوبوس در بودجه در نظر گرفته شده که می تواند حوزه 
حمل ونقل عمومی شهر را متحول کند. احمدی نژاد تامین نیروی انسانی در شهرداری فردیس را از دیگر 
موضوعات انتزاع شهرداری های فردیس و کرج برشمرد و گفت: پیش از سال ۹۶ شهرداری کرج با برگزاری 
آزمون استخدامی به جذب نیرو در مجموعه شهرداری کرج انجام شده است. ما در شهرداری فردیس فقر 
نیروی انس��انی متخصص داریم اما افرادی که آن روزها برای ش��هرداری فردیس جذب شدند در شهرداری 
کرج مشغول به کار شدند و حاضر نیستند به فردیس بیایند. او افزود: اخیرا مقرر شده که یک ذی حساب 
اموال فردیس و کرج را تا پیش از سال ۹۶ احصا کند تا قدرالسهم مناطق ۳ و ۱۰ شهرداری کرج که اکنون 

در حوزه شهرداری فردیس است از اموال شهرداری کرج مشخص شود.
قم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم:
 اولویت سرمایه گذاری در قم با صنایع پاک، کم مصرف و زودبازده است

مهدی گلپایگانی- مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان قم گفت: اولویت سرمایه گذاری در قم با 

صنایع پاک، کم مصرف و زودبازده است.
روح اهلل ابراهیم��ی در جم��ع خبرنگاران با اش��اره به 
بزرگداشت روز ملی حمایت از صنایع کوچک و متوسط 
در ۲۱ مرداد ماه سال جاری با تشریح برنامه ها و عملکرد 
این مجموعه اظهار داشت: رهبر انقالب اسالمی در یک 
دهه اخیر، بیانات زیادی در خصوص موضوعات اقتصادی 
مطرح کرده اند و در این عرصه مهم، قطعا ش��هرک ها و 

نواحی صنعتی پیشران جبهه اقتصادی و مخاطبین این شعارها به شمار می روند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم افزود: رهبر انقالب پیرامون بیانیه گام دوم انقالب به 
عنوان یکی از اسناد مهم عباراتی در خصوص اقتصاد بیان داشته اند و آن را مساله ای مهم در نفوذناپذیری 
کشور در مقابل دشمن دانسته اند. او تصریح کرد: در این میان یکی از اضالع مهم اقتصادی، صنعت است و 
صنایع کوچک نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی دارند و باید به طور جدی در زمینه کارآفرینی و 

اشتغالزایی مورد حمایت قرار بگیرند.
ابراهیمی در مورد جایگاه صنایع کوچک بیان کرد: در دنیا این صنایع کوچک دارای تعاریف زیادی است 
و از نظر تعداد کارکنان و میزان سرمایه گذاری و ظرفیت های تولیدی و فروش ارزیابی می شوند اما در ایران 
مهم ترین شاخص تعداد کارکنان بوده که شامل بنگاه های خرد زیر ۱۰ نفر نیرو و بنگاه های کوچک ۱۰ تا 
۵۰ نفر و متوسط ۵۰ تا ۱۵۰ نفر است. او خاطرنشان کرد: در قم، کارخانه های بزرگ صنعتی زیادی نداریم 
و در شهرک های صنعتی عمده واحدها در زمره صنایع کوچک به شمار می روند و از این رو حمایت از این 

ظرفیت ها دارای اهمیت زیادی در حفظ اشتغال و رشد اقتصادی است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم گفت: رشد ناخالص ملی در دنیا بیشتر معطوف به صنایع 
کوچک و متوسط است و در دنیا ۶۰ درصد را شامل می شود، در حالی که در کشور ما حدود ۱۵ درصد است 
و باید سیاست ها به این سمت برود که این میزان افزایش یابد. او افزود: سازمان صنایع کوچک در سال ۴۷ 
و در سال ۶۲ شهرک های صنعتی ایران تاسیس شد و سال ۸۳ این دو با هم ادغام شدند و سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی شکل گرفت، قبل از ۸۰ به عنوان شرکت های تامین زیرساخت بودیم که با 

ادغام باب جدیدی در فعالیت ها ایجاد شد.
ابراهیمی عنوان کرد: در شهرک های صنعتی دو محور سخت افزاری و نرم افزاری در فعالیت ها مورد توجه 
است، در این راستا تا سال ۸۳ موضوع سخت افزاری در ایجاد زیرساخت ها بسیار پررنگ بود و در حال حاضر 
از نظر نرم افزاری نیز حمایت های الزم را در صیانت از ظرفیت های اقتصادی داریم. او تصریح کرد: امروز نیز 
ایجاد زیرساخت ها و آماده سازی شهرک ها برای استقرار واحدها دنبال می شود و پروژه های مهمی در سال 

جاری به بهره برداری خواهد رسید.

»جهان صنعت«- در پرواز صبح روز جمعه هفتم مردادماه 
مشهد- نجف، ترکیدگی الستیک هواپیما سبب شد تا خلبان 

تصمیم به بازگش��ت به فرودگاه مشهد بگیرد و مسافران با 
سرسره نجات از هواپیما پیاده شوند.

در هفته ها و ماه های گذشته ترکیدگی الستیک هواپیما 
در فرودگاه های مختلف به یکی از سوانح هوایی پرتکرار تبدیل 
ش��ده که تاکنون خس��ارت جانی را برای مسافران یا خدمه 

پروازی دربر نداشته است.
حسن  رضایی فر مدیرکل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی 
کشوری در این باره اظهار کرد: صبح روز جمعه هفتم مردادماه 
حدود ساعت ۶ صبح پرواز شماره ۶۶۴۳ شرکت هواپیمایی 

آتا از مش��هد ب��ه نجف پس از برخاس��تن، دچار ترکیدگی 
الستیک چرخ شد و پس از کاهش سوخت با ادامه پرواز در 
فضای تقرب مشهد و رسیدن به وزن مجاز در باند فرودگاه 

مشهد فرود آمد.
او اف��زود: خلبان درخواس��ت تخلیه مس��افران از طریق 
سرس��ره نجات را صادر کرد و همه مسافران، سالم هواپیما 

را ترک کردند.
مدیرکل بررسی س��وانح سازمان هواپیمایی کشوری در 
گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه شرکت هواپیمایی آتا در حال 

آماده سازی هواپیمای جایگزین برای انجام پرواز مسافران است، 
ادامه داد: هم اکنون یک تیم متشکل از کارشناسان حوادث 
سازمان و بخش ایمنی شرکت مربوطه به محل اعزام شده تا 

موضوع بررسی شود.
رضایی فر در پاس��خ به س��والی درب��اره اینکه چرا حادثه 
ترکیدگی الستیک هواپیما به یک سانحه پرتکرار در هفته ها 
و ماه های اخیر تبدیل ش��ده اس��ت؟ گفت: موضوع حوادث 
اخیر ترکیدگی الستیک های هواپیماها مورد پایش سازمان 
قرار گرفته  و اقداماتی صورت گرفته ولی مقرر ش��ده اس��ت 
بخش��نامه ای مضاعف در سه حوزه فرودگاهی، شرکت های 
هواپیمایی و موسسات تعمیر و نگهداری چرخ ها صادر شود.

»جهان صنعت«- وزیر راه وشهرسازی مصوبه عدم افزایش 
نرخ س��ود یارانه ای وام مسکن مهر به ۱۸ درصد را برای آن 
دس��ته از واحدهایی که هنوز فروش اقساطی نشده اند را به 

بانک مسکن ابالغ کرد.
رستم قاسمی وزیر راه وشهرسازی نحوه اجرای جزو ۴ بند 
»الف« تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر تعیین 
نرخ سود تسهیالت مسکن مهر فروش اقساطی نشده را به 

بانک مسکن ابالغ کرد.
صورتجلسه وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن 
در خص��وص نحوه اج��رای جزء ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون 

بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
در راستای اجرای دقیق جزء ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر »مالکین واحدهای تکمیل شده 
مس��کن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند موظفند تا 
پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیالت دریافتی 
از بانک مسکن به تسهیالت فروش اقساطی به بانک مسکن 
مراجعه کنند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه 
مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیالت این واحدها 
از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار )۱۸ 
درصد( اقدام نماید.« و عطف به نامه رییس کل بانک مرکزی 
به شماره ۵۴۷۰۴ / ۰۱ مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۱ مبنی بر »به 
منظور جلوگیری از اعتراضات و نارضایتی متقاضیان تسهیالت 
مسکن مهر و نیز در راستای اجرای جز قانونی یاد شده، وزارت 
راه وشهرسازی می تواند راسا نسبت به هماهنگی با بانک مسکن 
اقدام کند«؛ موارد ذیل در اجرای این بند قانونی به تصویب و 

امضای وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن رسید:

۱- نظر به درخواست ها و مراجعات مردمی و ضرورت توجه 
به مطالبات مردم در شرایط اقتصادی حال حاضر، مقرر شد 
ادارات و شعب تابعه وزارت راه وشهرسازی و بانک مسکن از 
هرگونه اقدام در خصوص افزایش نرخ سود تسهیالت مسکن 
مه��ر به ۱۸ درصد برای عموم متقاضیان مس��کن مهر جدا 

خودداری کنند.
۲- با عنایت به اینکه اطالعات دقیق واحدهای مس��کن 
مهر تکمیل شده و دارای خدمات زیربنایی در اختیار متولیان 
مسکن مهر قرار دارد، بنابراین تشخیص تکمیل بودن و دارای 
خدمات زیربنایی بودن پروژه ها و واحدهای مسکونی صرفا با 
اعالم تاییدیه و معرفی نامه کتبی متولیان مسکن مهر )ادارات 
کل راه وشهرس��ازی اس��تان ها برای سایر ش��هرها، شرکت 
مادرتخصصی عمران شهرهای جدید برای شهرهای جدید و 
شرکت بازآفرینی شهری ایران برای بافت های فرسوده( بوده 
که به شعب بانک مسکن ارسال می شود. در اجرای دقیق قانون 
بودجه مقرر شد صرفا واحدهای قابل سکونت و تکمیل شده ای 
توسط متولیان مسکن مهر جهت افزایش نرخ سود به بانک 
مسکن معرفی ش��وند که دارای انشعابات و کنتورهای آب، 
برق، گاز و محل دفع فاضالب و همچنین محوطه س��ازی و 
آماده س��ازی کامل )راه آس��فالته و پیاده رو قابل دسترس به 
واحدها( باشند. بدیهی است اطالع رسانی به متقاضیانی انجام 
می پذیرد که با دارا بودن کامل امکانات فوق الذکر برای انجام 
فروش اقساطی واحد خود تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به 

بانک مسکن مراجعه نکرده اند.

۱-۲- متولیان مس��کن مهر موظفند ب��ه محض احراز 
شرایط تکمیل و قابل سکونت بودن واحدها مطابق بند ۲ و 
همچنین محرز شدن عدم مراجعه مالکان این واحدها برای 
دریافت دفترچه قسط، تاییدیه و معرفی نامه کتبی را به شعب 

بانک ارسال کنند.
۲-۲- اطالعات تاییدیه و معرفی نامه کتبی متولیان مسکن 
مهر به ش��عب بانک مسکن باید ش��امل نام و نام خانوادگی 
متقاضی، کد ملی، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس 
محل سکونت، کد پروژه، مشخصات کامل واحد شامل آدرس، 

بلوک، طبقه و شماره واحد باشد.

۳-۲- متولیان مسکن مهر موظفند رونوشتی از تاییدیه 
و معرفی نامه کتبی ارسالی به شعب بانک را به حوزه وزارتی 

راه وشهرسازی ارسال کنند.
۳- پس از ارسال تاییدیه و معرفی نامه کتبی توسط متولیان 
مسکن مهر موضوع بند ۲، شعب بانک مسکن موظفند نسبت 
به ارسال ۳ فقره اخطار کتبی )اخطار اول با فرصت ۳۰ روز 
کاری، اخطار دوم و سوم هر یک با فرصت ۱۵ روز کاری( اقدام 
و مراتب افزایش نرخ سود به ۱۸ درصد را به این متقاضیان 
اعالم کنند. بدیهی است اعمال نرخ ۱۸ درصد پس از ارسال 
۳ اخطار کتبی خواهد بود و به موازات اخطار کتبی، اخطار 
پیامکی و تلفنی نیز توسط شعب بانک مسکن به متقاضیان 
مذکور انجام خواهد شد. همچنین الزامی است شعب بانک 
مسکن مستندات اخطار خود به این متقاضیان را در پرونده 

مربوطه نگهداری کنند.
۴- در م��وارد خ��اص که انجام تعه��دات موضوع این 
صورتجلسه توس��ط متقاضی ناشی از عوامل غیرارادی یا 
اعس��ار و مانند آن امکان پذیر نباشد، متولیان مسکن مهر 
می توانن��د مرات��ب افزایش مهلت به متقاض��ی را به وزیر 
راه وشهرس��ازی گزارش کنند و در ص��ورت موافقت وزیر 
راه وشهرس��ازی با افزایش مهلت، تاییدی��ه و معرفی نامه 
کتب��ی را پ��س از اتم��ام مهلت اعطایی، به ش��عب بانک 

مسکن ارسال کنند.
۵- مقرر شد وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن 
ضمن انجام س��ایر هماهنگی ها و اقدامات الزم برای اجرایی 
شدن بندهای این صورتجلسه نسبت به ابالغ مفاد آن به کلیه 

ادارات و شعب تابعه در سراسر کشور اقدام کنند.

ترکیدگی الستیک هواپیمای آتا در مسیر مشهد- نجف

ممنوعیت افزایش نرخ سود وام مسکن مهر

سوانح هوایی

انعکاس

رنا
ای
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کارشناس بازار سرمایه بررسی کرد
ریسک های رفتار معامله گران بازار

بورس نیوز- ش��هاب موسوی کارشناس بازار سرمایه در خصوص ریسک های 
موجود در این بازار اظهار کرد: چند ریسک را از ریسک های اصلی بازار می دانم که 
نخستین آنها رفتار سیاستگذاران و دیگری رفتار فعاالن بازار است. وی افزود: انتظاری 
که فعاالن بازار از بازار به طور غیرمنطقی در شرایط رکود دارند، انتظار بیش از حدی 
است. به نظر من فعاالن بازار رکود سرمایه ای را درک نکرده اند. درست است در اقتصاد 
تورم وجود دارد، اما این تورم در بازار های دارایی دیگر نفوذ نکرده پس در بازار سرمایه 
نیز آن اتفاق نمی افتد. ریسک هایی که بازار سرمایه و فعاالن بازار را تهدید می کند 
اینها هستند. موسوی ادامه داد: اینکه فعال بازار بداند که برای ۵ یا ۱۰ درصد بازدهی 

یا برای ۱۰۰۰ درصد می جنگد روی رفتار او تاثیرگذار است.
وی در خصوص گروه های تاثیرگذار بیان کرد: از سال گذشته تاکنون معتقدم 
در بازار س��رمایه شرکت هایی که می توانند از فضای کامودیتی ها و فرصت فروش 
استفاده کنند ارزنده هستند. به دلیل اینکه فرصت های دیگری در اقتصاد ما وجود 
ندارد. گروه های پاالیش��ی و پتروشیمی، معدنی، فوالدی، سنگ آهنی و فلزات، به 
اضافه گروه های خدماتی را مثبت می دانم. موس��وی به بورس نیوز گفت: متاسفانه 
در رونق بازار نگاه بخشی از بازار این بود که ما این میزان از بازار سود کردیم. بازار 
چوب آن نگاه را می خورد، به این معنی نیست که اگر نگاه بلندمدت داشته باشیم 
ضرر می کنیم. یکسری از فاکتور ها تاثیرگذار هستند که در آن فاکتور ها امروز رشد 

شاخص کل وجود ندارد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس مطرح کرد
شفافیت زیرمجموعه های سازمان بورس در قانون 

جدید بازار
»جهان صنعت«- عضو ناظر مجلس در ش��ورای عالی بورس گفت: در قانون 
جدید بازار اوراق بهادار، تالش داریم حداکثر شفافیت در صورت های مالی سازمان 
بورس و اوراق بهادار و نهادهای زیرمجموعه این شرکت انجام شود. محسن علیزاده 
با اشاره به فعالیت های انجام شده در کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی، افزود: با هدف بررسی مشکالت و چالش هایی که در خصوص بازار 
سرمایه وجود داشت، تصمیم بر اصالح و بازبینی این قانون گرفته شد. علیزاده بیان 
کرد: ساختار حکمرانی به عنوان چالش و نارسایی اصلی در قانون فعلی شناسایی 
شد که بر مبنای آن در قانون فعلی نمی توان متناسب با حجم معامالت انجام شده 
در سال های اخیر، چاره اندیشی و اقدام الزم را انجام داد. وی ادامه داد: بعد از جلسات 
مکرر که در کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی برگزار شد و نشست های مختلف 
با فعاالن بازار سرمایه، خوشبختانه در یک ماه گذشته پیش نویس اصالح قانون اوراق 
بهادار در این کمیته جمع بندی شد. رییس مجمع نمایندگان فارس با بیان اینکه 
سپس پیش نویس در کمیسیون اقتصادی مطرح و نتیجه آن به رای گذاشته شد، 
یادآور شد: همچنین مهلت ۱۰روزه ای برای همه ارگان ها و نهادهای مرتبط با بازار 
سرمایه در نظر گرفتیم تا پیشنهادات خود را ارائه دهند. عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس خاطرنشان کرد: در این مدت، نظرات همه کانون های مرتبط با بازار سرمایه را 
دریافت کردیم که به زودی در کمیسیون اقتصادی برای تصمیم گیری و نهایی شدن 
مطرح خواهد شد و پس از جمع بندی نهایی برای طرح در صحن مجلس شورای 
اسالمی ارسال می شود. علیزاده یادآور شد: از جمله نقاط قوت قانون جدید بازار اوراق 
بهادار، شفافیت، ایجاد تشکل های تخصصی همانند کانون سهامداران حقیقی، تقویت 
جایگاه فعاالن غیردولتی و افزایش نقش شخصیت های حقیقی به نسبت اشخاص 
حقوقی در ارکان شورای عالی بورس با هدف بهبود نگاه تخصصی و نقش نظارتی 
مردم در این بازار است. او با اشاره به اینکه پیش نویس منتشر شده در سال گذشته 
و در فضای مجازی، از طرف کمیسیون اقتصادی تهیه نشده بود، یادآور شد: ما در 
کمیته بازار سرمایه، فضای مجازی را فرصت مناسبی برای کمک به افزایش سواد 
مالی مردم و جامعه در چارچوب فعالیت های مشخص و معین می دانیم و همین 
نگاه را هم در قانون جدید در نظر گرفته ایم. عضو کمیسیون اقتصادی، آموزش های 
تخصصی و سیگنال فروشی را دو مبحث متفاوت عنوان و تاکید کرد: آنچه مورد نظر 
کمیسیون اقتصادی خواهد بود، ارائه آموزش های تخصصی و جلوگیری از اغواگری 
و سیگنال فروشی در بازار سرمایه است که در قانون جدید در نظر داریم، آموزش در 
فضای مجازی را ساماندهی کنیم. علیزاده اضافه کرد: تالش داریم پیش نویس قانون 

جدید، برای اظهارنظر متخصصین بازار سرمایه تا دو هفته آینده منتشر شود.

واریز سود سهام 39 شرکت بورسی به صورت 
غیرحضوری

فارس- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعالم کرده 
که سود سهام ۳۹ شرکت در تیر ماه سال جاری از طریق اطالعات سامانه سجام 
پرداخت شده است. تازه ترین آمارهای منتشر شده از سوی شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و تسویه وجوه نشان می دهد که در ادامه واریز سودهای سهام با استفاده از 
سامانه سجام که از ابتدای سال جاری پس از ابالغ سازمان بورس و اوراق بهادار از 
سوی ناشران بورسی و فرابورسی تسریع شده، در تیر ماه امسال ۳۹ ناشر حاضر در 
بازار سهام، سود سهامداران خود را از طریق این سامانه واریز کرده اند. این گزارش 
می افزاید: در اولین ماه تابستان سال ۱۴۰۱ شرکت  های »فرابورس، پتروشیمی 
بوعلی، ارتباطات سیار، برکت، بیمه البرز، سرمایه گذاری هامون صبا، پتروشیمی 
غدیر، توس��عه مس��یر برق گیالن، داده پردازی ایران، آهن و فوالد غدیر ایران، 
سرمایه گذاری  مسکن  الوند، تجارت  الکترونیک  پارسیان  کیش، سرمایه گذاری 
 بهمن، سرمایه گذاری  مسکن، بیمه  پاسارگاد، صنعتی بهپاک، بیمه پارسیان، 
پتروشیمی غدیر، لوله و ماشین  سازی ایران، صنایع چوب خزر کاسپین، تامین 
سرمایه امین، سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، پتروشیمی پارس ، سرمایه گذاری 
پتروشیمی ساختمان خلیج فارس، لیزینگ کارآفرین، سپید ماکیان، نورد قطعات  
فوالدی، سیمان فارس نو و تولیدات پتروشیمی قائد بصیر، همکاران سیستم، 
پتروشیمی خراسان، نفت پارس، بانک تجارت، پتروشیمی تندگویان، بانک ملت، 
پاکسان، فرآورده های تزریقی ایران، تامین سرمایه خلیج فارس« سود سهامداران 
خود را با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی سپرده از طریق سامانه سجام 
پرداخت کرده اند. گفتنی است، شرکت هایی که در سال جاری تا به امروز اقدام 
به پرداخت سود از طریق سامانه سجام کرده اند شامل شرکت های »لیزینگ 
پارسیان، پرداخت الکترونیک سامان کیش، گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق 
بازنشستگی کشوری، سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی 
کشوری، سیمان شمال، صنایع کشاورزی و کود زنجان، سرمایه گذاری توسعه 
و عمران استان کرمان، نئوپان ۲۲ بهمن، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، 
سرمایه گذاری غدیر، بازرگانی و تولیدی مرجان کار، پلیمر آریا ساسول، سیمان 
مازندران، سرمایه گذاری توسعه ملی، سیمان شرق، مجتمع سیمان غرب آسیا، 
عمران و توسعه شاهد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس، مدیریت انرژی امید 
تابان هور، قند نیشابور، سرمایه گذاری خوارزمی، گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند، 
سرمایه گذاری سپه، سرمایه گذاری بازنشستگی کارکنان بانک ها، سرمایه گذاری 
مسکن پردیس، تکادو، معدنی دماوند، خدمات انفورماتیک، بیمه اتکایی ایرانیان، 
پویا زرکان آقدره، پلی پروپیلن جم، س��پیدار سیستم آسیا، سیمان سپاهان، 
گردشگری ایرانیان، سیمان آرتا اردبیل، خاک چینی ایران، فرز، به پرداخت ملت، 

گروه توسعه مهرآیندگان، سیمان کرمان و بیمه ما« هستند.

»جهان صنعت«- معاون وزیر امور اقتصادی 
و دارایی تعداد شرکت های ارزنده دولتی که قابل 
واگذاری هستند را حدود ۳۵ شرکت اعالم کرد 
و گفت: ایرادی که به عملکرد واگذاری در دولت 
گذشته وارد شده بود کم توجهی نسبت به اصالح 
س��اختار، آماده سازی شرکت ها و نیز عدم تنوع 
در روش های واگذاری بود. حسین قربان زاده به 
معضالت موجود در خصوصی سازی بنگاه های 
دولتی اشاره کرد و افزود: در گذشته قضاوت های 
مبهم و نادرستی مطرح شده مبنی بر اینکه این 
واگذاری ها ناموفق بوده و این مساله نیازمند برخی 
از شفاف سازی ها است. وی اظهار داشت: در دهه 
گذشته بیش از ۹۰۰ بنگاه واگذار شد که سرنوشت 
آنها متف��اوت با یکدیگر بود، تحت تاثیر چنین 
مساله ای نمی توان اعالم کرد که بخش عمده این 
شرکت ها بعد از واگذاری با وضعیت نامطلوب همراه 
شدند. قربان زاده با تاکید بر اینکه بازار سرمایه به 
عنوان مهم ترین شاهد این مساله تلقی می شود، 
گفت: اکنون در بازار سرمایه شرکت هایی مانند 
فوالد، مس و پتروشیمی بیشترین سودآوری را با 
خود به همراه داشتند که متعلق به دولت بودند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: 
با در نظر گرفتن این مساله باید این موضوع مورد 
بررسی قرار بگیرد که آیا وضعیت این شرکت ها 
بعد از واگذاری نامطلوب شده است؟ وی معتقد 
است؛ انصاف نیست که همه شرکت های واگذار 
ش��ده با یک چوب زده شوند و برچسب ناموفق 
بودن را به آنها بزنیم. قربان زاده با تاکید بر اینکه 
باید قبول کرد که در برخی از واگذاری ها اشتباهاتی 
صورت گرفت و به نتیجه مطلوب دس��ت پیدا 
نکردیم، افزود: این موضوع ناشی از عوامل مختلف 
مانند کیفیت سیاستگذاری، مداخالت صورت 
گرفت��ه در دوران قبل و بعد از واگذاری، تحریم 
و عوامل پیش بینی ناپذیر در اقتصاد کشور است. 
به گفته رییس سازمان خصوصی سازی، وضعیت 
شرکت های واگذارشده باید به صورت پرونده به 
پرونده و جزء به جزء مورد بررس��ی قرار بگیرند. 
وی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: در همایشی 
که اخیرا برگزار کردیم یک بار برای همیشه آینه 
تمام نمای واگذاری ۲۰ سال اخیر را جلوی چشم 
سیاستگذاران، مسووالن و فعاالن اقتصادی قرار 
دادیم تا در آنجا به صورت دقیق تر مشاهده کنند 
که شرکت ها در حوزه های مختلف به چه صورتی 
واگذار شدند، همچنین وضعیت آنها در دوران قبل 

و بعد از واگذاری مورد بررسی قرار گرفت.
تع�داد واگذاری های موفق مش�خص  � 

نیست!
قربان زاده در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه 
چند درصد خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها 
ب��ا موفقیت همراه بودند، گف��ت: در این زمینه 
نمی توان به هیچ عنوان اظهارنظر دقیق ارائه کرد. 
ما معتقدیم خصوصی سازی فقط یک ابزار است 
و هدف اصلی بهبود کیفیت حکمرانی دارایی های 
دولت اس��ت. وی به واگذاری نهادهای دولتی در 
اصل ۴۴ اشاره کرد و افزود: برخی از بنگاه ها که 
اکنون به سودآوری رسیدند، بعضا توسط نهادهای 
غیردولتی اداره می شوند. آنها باید در بلندمدت به 
تدریج به بخش خصوصی واقعی واگذار ش��وند. 
قربان زاده اظهار داشت: آنچه که اکنون به آن نیاز 
داریم این اس��ت تا شرکت های زیان دهی که به 
شکل نامطلوب اداره می شوند به افراد و مدیران 
اهل سپرده شوند، همچنین بعد از دستیابی به 
مرحله کارایی و بهره وری درصد نقش آفرینی بخش 
خصوصی هم باید با افزایش همراه شود. معاون وزیر 

امور اقتصادی و دارایی در پاس��خ به سوالی دیگر 
در این زمینه که آیا ش��رکت هایی مانند شرکت 
هفت تپه به اشخاص خاص واگذار شده است یا 
خیر، گفت: ابهاماتی درخص��وص واگذاری ها از 
طریق فضای عمومی و رس��انه شنیده شده و از 
زمانی که بنده به عنوان مسوول این حوزه انتخاب 
شدم، اقدام به پیگیری مسائل مطرح شده کردم. 
وی با بیان اینکه نمی توان در خصوص این مسائل 
قضاوت ک��رد و حکم کلی داد که واگذاری ها به 
صورت رانتی به عده ای خاص داده ش��ده است، 
افزود: این امکان وجود ندارد که به صورت مطلق 
اظهارنظر کنیم در واگذاری تحت هیچ شرایطی 
خالفی صورت نگرفته و واسطه ای هم در فرآیند 
واگذاری دخالتی نداش��ته است، زیرا باالخره در 
فرآیند واگذاری شاهد ورود مقام قضایی بوده ایم 
و مس��ائل را به صورت دقیق مورد بررس��ی قرار 
داده است. قربان زاده به اهمیت سرنوشت بنگاه و 
شرکت ها اشاره کرد و گفت: این بنگاه ها وارد اقتصاد 
ملی می شوند و آن شرکت در صورت عدم عملکرد 

مناسب بر سر دولت آوار خواهد شد.
توجه دولت به سرنوشت واگذاری ها � 

رییس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان 
کرد: دولت نمی تواند نسبت به شرکت هایی که 
واگذار ش��ده است بی تفاوت باشد؛ بلکه باید به 
واگذاری ه��ا به گونه ای نگاه کرد که در آینده به 
چه س��متی حرکت می کنند. وی با بیان اینکه 
ارزش گذاری بخشی از فرآیند واگذاری است، اگر 
درست حرکت کند به طور حتم زمینه ساز مسائل 
مربوط به رشد اشتغال و اقتصادی خواهند بود، 
گف��ت: ایرادی که به عملکرد واگذاری در دولت 
گذشته وارد شده بود کم توجهی نسبت به اصالح 
ساختار، آماده سازی شرکت ها و نیز عدم تنوع در 
روش های واگذاری بود. قربان زاده معتقد است که 
واگذاری هفت تپه این قابلیت را داشت تا از طریق 
تفکیک مالکیت و مدیریت، در ابتدا مدیریت آن 
واگذار و به تدریج مالکیت آن واگذار شود. رییس 
سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: طی یک 
دوره، شاهد ایجاد فضایی بودیم که باید بنگاه ها 
تحت شرایطی از سبد دولت به سبد غیردولتی 
یا بخش خصوصی منتقل می شدند؛ در حالی که 
این حرکت به هیچ عنوان مطلوب نیست و باید 
این مساله قابل اهمیت باشد که واگذاری ها به 
چه سرنوشتی دست پیدا می کنند. وی گفت: در 
الیحه اصل ۴۴ قانون اساسی این مساله به عنوان 

اصلی مهم مورد بررسی بود که مالکیت را اهرمی 
برای بهره وری بنگاه قرار دهیم و پاداش��ی برای 
مدیریت بهره وری باشد. قربان زاده با بیان اینکه 
اگر انگیزه خریدار بهره وری و س��ودآوری بنگاه 
باش��د، دغدغه دولت نسبت به سرنوشت بنگاه 
به حداقل خواهد رس��ید، افزود: در این صورت 
دولت می تواند در نقش تماش��اگر ظاهر شود و 
ببیند که خریدار از چ��ه طریق برای بهره وری 

بنگاه تالش می کند.
واگذاری ها در الیحه بودجه 1401 �

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به اقدامات 
انجام شده از سوی سازمان خصوصی سازی برای 
اجرای برنامه واگذاری ها در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
اشاره کرد و افزود: بیشتر تکالیف ما در تبصره ۲ 
الیح��ه بودجه ق��رار دارد و »بندهای الف و ی« 
مجموعه احکامی هس��تند که برای واگذاری به 
وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی تکلیف 
شده اند. رییس سازمان خصوصی سازی با بیان 
اینکه طبق »بند الف تبص��ره ۲« قانون بودجه 
رقمی معادل ۷۱ هزار میلیارد تومان برای فروش 
مستقیم در نظر گرفته شده است، گفت: همچنین 
»بند ی تبصره ۲ بودجه« در خصوص واگذاری 
سهام به نهادها است که رقمی معادل ۱۳۰ هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، ۹۰ هزار 
میلی��ارد تومان آن تامین اجتماع��ی، ۲۰ هزار 
میلیارد تومان بنیاد شهید، ۹ هزار میلیارد تومان 
صندوق بازنشستگی کشوری، ۵ هزار میلیارد تومان 
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و ۶ هزار 
میلیارد تومان هم مربوط به هشت مجموعه مانند 
آبرسانی به روستاها، راه های عشایری، سرپرستان 
خانوارها و... است که متولی آن مشخص نیست؛ 
بنابراین مجموع آنها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است 
که مربوط به انتقال سهام به نهادها می شود. وی 
به افزایش سرمایه بانک ها در »بند د تبصره ۱۸ 
قانون بودجه« اش��اره کرد و افزود: در این مرحله 
مجاز هس��تیم تا دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان 
س��هام را برای افزایش سرمایه به بانک ها واگذار 
کند و این بانک ها هم تا س��ه برابر این مبلغ که 
رقمی معادل ۱۰۵ هزار میلیارد می ش��ود را به 
عنوان مصارف قانون اجرای اصل ۴۴ تسهیالت 
بدهند. قربان زاده اعالم کرد: یکی از تکالیف مهم 
که رقم ندارد و دارای اهمیت است در انتهای »بند 
الف تبصره ۲ قانون بودجه« قرار دارد که مربوط به 

سهام عدالت می شود.

عدال�ت  س�هام  تکلی�ف  تعیی�ن  � 
جاماندگان

رییس س��ازمان خصوصی سازی به واگذاری 
س��هام عدالت به جاماندگان اش��اره کرد و ادامه 
داد: در آنجا به این مس��اله اشاره شده که دولت 
موظف است طبق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
به جاماندگان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و 
س��ایر افراد واجد شرایط سهامی را از بنگاه های 
قابل واگ��ذاری گروه ۱ و ۲ در اختیار افراد واجد 
شرایط قرار دهد. وی اظهار داشت: طبیعتا در این 
مرحله رقم مشخص نشده و دولت هم باید طبق 
تمهیداتی به عددی برای پرتفوی هر فرد دست 
پیدا کند که در مورد مشموالن نهادهای حمایتی 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی این اقدام صورت 
گرفته اس��ت. قربان زاده تاکید کرد: پیش نویس 
مصوب��ه هیات دولت به امض��ای وزیر اقتصاد و 
معاون اول رییس جمهور رسیده و در کمیسیون 
اقتصاد ارجاع و بررس��ی شد، در نهایت پرتفویی 
برای مشموالن کمیته امداد و سازمان بهزیستی در 
نظر گرفته شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
خاطرنشان کرد: براساس عدد اعالم شده از سوی 
نهادهای حمایتی، تعداد ۵/۳ میلیون نفر مشمول 
این طرح می شوند اما طبق ارزیابی و تطبیقی که با 
بانک اطالعاتی خود انجام دادیم، احتماال این عدد 
تغییر می کند و کمتر خواهد شد. وی گفت: افراد 
گروه یک مشمول دریافت سهام عدالت خواهند 
شد و گروه ۲ مشموالنی هستند که از نظر درآمد 
زیرمجموعه دهک یک و ۲ قرار گرفته دارند اما 
جزو کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیستند و 
سهام عدالت هم ندارند. قربان زاده اظهار داشت: 
گروه س��وم، جزو دهک های ۳ تا ۶ هس��تند که 
مطابق تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اجرای اصل ۴۴ 
قانون اساسی باید شناسایی آنها طبق یک ساز و 
کار علمی و از طریق وزارت رفاه و وزارت اقتصاد 
صورت گیرد. رییس سازمان خصوصی سازی با بیان 
اینکه در این زمینه با معضل شناسایی افراد همراه 
هستیم که باید با کمک وزارت رفاه آن را برطرف 
کنیم، گفت: همچنین در این زمینه با مشکل منابع 
روبه رو هستیم که آن را به کمیسیون اقتصادی 
مجلس ابالغ و اعالم کرده ایم که در مجموع رقم 
مورد نیاز سهام عدالت حدود ۳۷۰ هزار میلیارد 
تومان می شود؛ در حالی که اکنون کل سهام دولت 
در بازار سرمایه ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بیشتر 
نیست. وی با اشاره به اینکه از این رقم حدود ۶۷ 

هزار میلیارد تومان سهام مربوط به چهار شرکت 
مس، فوالد، ایران خودرو و سایپا می شود که کامال 
غیرقابل فروش هس��تند و در وثیقه قرار دارند، 
اظهار داش��ت: بنابراین ۱۱۵ هزار میلیارد تومان 
بیشتر باقی نمی ماند، این به معنای آن است که 
به یک سوم تکالیف بودجه هم نمی توانیم عمل 
کنیم و بخش عمده آن باید توسط شرکت های 
غیربورسی تامین ش��ود. قربان زاده ادامه داد: در 
مورد ش��رکت های غیربورسی هم شرکت های 
زیانده قابلیت انتقال به پرتفوی س��هام عدالت 
ندارند و نهادها هم هرگز سهام زیانده را نمی پذیرند. 
رییس س��ازمان خصوصی اظهار داشت: در این 
زمینه امکان واگذاری ش��رکت های غیربورسی 
زیانده را نداریم؛ البته معدود شرکت غیربورسی 
سودده مانند پاالیشگاه نفت شازند و فوالد غدیر 
نی ریز وجود دارد که اکنون در مرحله طرح قرار 
دارند اما در ارزشگذاری آنها به دلیل اینکه دارایی 
آنها در صورت های مالی ثبت نشده است، دچار 

چالش هستیم.
اجرای تکالیف بودجه � 

وی با بیان اینکه امیدواریم تکالیف بودجه را 
در اسرع وقت به خصوص در حوزه سهام عدالت 
برای کمیته امداد و سازمان بهزیستی به سرانجام 
برس��انیم، افزود: اکنون مصوبه در کمیس��یون 
اقتصادی دولت قرار دارد و منتظر هستیم تا در 
دولت تایید ش��ود و پس از آن به ایفای تکلیف 
بپردازیم. قربان زاده تاکید کرد: اکنون پیش نویس 
مصوبه لیست شرکت هایی که می توانند به نهادها 
واگذار ش��وند را آم��اده کرده ایم که آن هم فعال 
در اختیار کمیس��یون اقتصادی دولت قرار دارد. 
رییس سازمان خصوصی ادامه داد: در مورد فروش 
مستقیم و واگذاری بلوکی برخی از شرکت ها اکنون 
در حال انجام رایزنی هایی هستیم که در ۶ ماهه 

دوم سال به سرانجام می رسد.
تعداد شرکت های دولتی برای واگذاری � 

قربان زاده به تعداد ش��رکت های دولتی برای 
واگذاری اش��اره کرد و گفت: در س��ال ۹۴ برای 
دولت سقف زمانی گذاشته شد؛ از سال ۹۴ به بعد 
دیگر هر سال همه شرکت ها در لیست واگذاری 
قرار می گیرند و باید همه شرکت های گروه ۱ و ۲ 
که مشمول واگذاری هستند، در لیست قرار بگیرند. 
وی تعداد شرکت ها در لیست واگذاری را حدود 
۱۹۰ شرکت اعالم کرد و ادامه داد: در ابتدا به نظر 
می رسد که تعداد این شرکت ها زیاد است؛ در حالی 
که تعداد ۳۰ شرکت از آنها برای آبفاها و بالغ بر ۲۰ 
شرکت مربوط به شرکت توزیع برق است، همچنین 
تعدادی از شرکت ها کوچک هستند و دولت سهم 
اندکی از آنها را دارد؛ بنابراین آن شرکت ها با ارزش 
دارایی باال تلقی نمی شوند. معاون وزیر امور اقتصادی 
و دارایی تعداد شرکت های ارزنده دولتی که قابل 
واگذاری هستند را حدود ۳۵ شرکت اعالم کرد. وی 
با بیان اینکه اکنون برنامه عملیاتی برای واگذاری ها 
را در اختیار داریم و طبق آن برنامه پیش خواهیم 
رفت، افزود: بخش نخس��ت این برنامه مربوط به 
تکالیف بودجه است که در آن پیش نویس مصوبه 
پاالیشگاه شازند، فوالد غدیر نی ریز را برای انتقال به 
نهادها پیشنهاد دادیم. قربان زاده ادامه داد: بخشی از 
سهام بانک ها و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را 
برای سهام عدالت پیشنهاد دادیم که نیازمند برخی 
اقدامات مقدماتی مانند ارزشگذاری هستند. رییس 
سازمان خصوصی س��ازی ادامه داد: بخش دیگر 
واگذاری ها به تفکیک مالکیت از مدیریت برمی گردد 
که اکنون در این زمینه به دنبال واگذاری مدیریت 

کشت و صنعت سفیدرود هستیم.

رییس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد

35 شرکت ارزنده دولتی در فهرست واگذاری
خبر

گندم، محصول اس��تراتژیک کش��اورزی 
و راهب��ردی در کل دنی��ا به ش��مار می رود 
که البته طی ماه ه��ای اخیر به دلیل جنگ 
اوکراین و روسیه شاهد کمبود این محصول 
و اهمیت تامین آن برای دولت ها هس��تیم. 
در این میان در کش��ور م��ا نیز همواره بازار 
گندم و کشاورزان با وجود حساسیت باالی 
این محصول، با مش��کالت دیرینه ای مواجه 
هس��تند به طوری که در امر خرید تضمینی 
گندم از سوی دولت، پرداخت به موقع مبالغ 
گندم از س��وی دولت به کشاورزان، کیفیت 
محص��ول، وج��ود دالالن و واس��طه ها و از 
همه مهم تر قیمت اعالمی از س��وی دولت از 
جمله چالش های این بازار به شمار می رود؛ 
چالش هایی که برخی کارشناس��ان اقتصاد 
کش��اورزی یک راه��کار مناس��ب، آزمایش 
ش��ده و ش��فاف را برای حل آنها پیش��نهاد 
می دهند و آن س��ازوکار بورس کاالی ایران 
است. گندم محصولی است که طی سال های 
گذشته در مواقع مختلف در بورس کاال عرضه 
ش��ده و حتی در برهه ای حجم معامالت آن 
میلیون تنی ش��ده، اما به دلیل سیاست های 
قیمت گذاری دستوری دولت، گندم فعال روی 

تابلوی بورس نمی رود. 
معی��ن محمدی پور سرپرس��ت مدیریت 
مطالعات اقتص��ادی و امور بین الملل بورس 
کاال تاریخچه معامالت گندم در بورس کاال 
و امکان ازس��رگیری عرضه این محصول در 
راستای حمایت از کشاورزان و مدرن سازی 
معامالت و حذف واس��طه ها را مورد بررسی 

قرار داده است.

به گفته محمدی پور گندم از س��ال ۱۳۸۶ 
در بخش محصوالت کش��اورزی بازار فیزیکی 
پذیرش و معامله شده است. در سال های اخیر 
نیز در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش 
بهره وری بخش کش��اورزی نیز ش��رکت مادر 
تخصصی بازرگانی دولتی اقدام به عرضه گندم 
در س��ال ۱۳۹۶ کرد که عرضه گندم در قالب 
ماده ۳۳ قانون مذکور تنها در همین سال انجام 
شده و از ابتدای سال ۱۳۹۷ محموله ای تحت 
این عنوان عرضه نشده است. البته عرضه گندم 
در سال ۱۳۹۷ در خارج از چارچوب این ماده 
همچنان توسط شرکت بازرگانی دولتی ادامه 
داش��ت و نهایتا از ابتدای سال ۱۳۹۸ معامله 
گندم در بورس کاال متوقف ش��د. سرپرست 
مدیریت مطالعات اقتصادی و امور بین الملل 
بورس کاال در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان عنوان کرد: گندم عرضه شده در بورس 
کاال چه تحت موضوع ماده ۳۳ قانون افزایش 
بهره وری بخش کش��اورزی و چه خارج از آن 
در ب��ازار فیزیکی اصلی ب��ورس کاال در قالب 
قرارداد های نقد معامله شده است. وی افزود: 
معامالت موضوع ماده ۳۳ به این صورت انجام 
می ش��د که کشاورزان از طریق مباشر فروش 
)ش��رکت بازرگانی دولتی( گن��دم خود را به 
بورس کاال عرضه کرده و پس از انجام معامله 
و کشف قیمت، ثمن معامله به حساب کشاورز 
واریز می ش��د. مابه التف��اوت قیمت تضمینی 
تصویبی برای س��ال مربوطه و قیمت معامله 

از طریق وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان 
تعلق می گرفت.

توقف معامالت گندم � 
ب��ه گفته محمدی پور، در س��ال های آخر 
عرض��ه گندم در ب��ورس کاال،  معامالت این 
محصول رونق گرفته بود که متاس��فانه پس 
از آن متوقف ش��د. وی اف��زود: در خصوص 
معام��الت ماده ۳۳ قان��ون افزایش بهره وری 
بخش کش��اورزی در ب��ازار فیزیکی هم قابل 
ذکر اس��ت که با وجود مزایایی که این طرح 
چ��ه برای خریداران، چه برای کش��اورزان و 
چه برای دولت داشت، نظیر تضمین کیفیت 
گن��دم، امکان دریافت ثم��ن معامله در بازار 
در بازه زمانی بس��یار کوتاه��ی پس از انجام 
معامله توس��ط کش��اورز و کاه��ش بار مالی 
دول��ت از اجرای سیاس��ت قیمت تضمینی، 
اما معام��الت این محصول در بورس متوقف 
ش��د. محمدی پ��ور عنوان کرد: با بازگش��ت 
تحریم ها از نیمه دوم س��ال ۱۳۹۷ و افزایش 
نرخ ارز، ش��اهد جهش در قیمت بسیاری از 
اقالم بودیم. به منظور کنترل قیمت کاال های 
اساسی کشاورزی نظیر گندم، دولت معامالت 
ای��ن محصول در بورس کاال را متوقف کرد و 
گندم مش��مول قیمت گذاری های دستوری 
دولت )خرید تضمینی( شد. به عبارت ساده تر 
کشف نرخ باالتر از میزان موردنظر سیاستگذار 
در یک تابلوی رسمی مورد قبول نبود و عمال 
عرضه ها متوقف ش��د و به این ترتیب در آن 

زم��ان به دلی��ل سیاس��ت های جدید دولت 
ام��کان بازارمحور ش��دن فرآیند های تنظیم 

بازار از بین رفت.
آمادگ�ی کام�ل ب�ورس کاال ب�رای  � 

معامالت گندم
محمدی پور تاکید کرد: بورس کاال آمادگی 
ازس��رگیری همکاری های انجام شده، شروع 
مجدد معامالت گندم صنف و صنعت و به طور 
کلی مدرن س��ازی بازار محصوالت کشاورزی 
را دارد. وی اف��زود: در صورت آمادگی وزارت 
جهاد کشاورزی، بورس کاال می تواند در قالب 
بازار فیزیکی یا گواهی س��پرده کاالیی اقدام 
به پذیرش گندم کند. محمدی پور بیان کرد: 
مهم ترین مانع موجود برای بازگشت گندم به 
بورس، تمایل به سیاس��ت های قیمت گذاری 
دس��توری است. زمانی ش��رایط برای عرضه 

گندم در بورس مهیا می ش��ود که تمایل به 
کنترل بازار گندم و مخالفت با کشف نرخ در 
ب��ازار رقابتی از میان برود. در وهله بعدی در 
صورت ابالغ ادامه همکاری ها الزم اس��ت که 
هزینه های تبعی اجرای طرح از سوی سازمان 
برنامه و بودجه تعیین ش��ده و مباشر فروش 
گندم )شرکت بازرگانی دولتی( اقدام به رفع 
مش��کالت مذکور در حوزه اجرایی کند. وی 
تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال های قبل 
معامالت گندم بدون بروز هیچ گونه اش��کال 
فن��ی یا اجرایی از س��وی ب��ورس کاال انجام 
ش��ده اند، می توان اظهار ک��رد که هم اکنون 
نی��ز زیرس��اخت های الزم چه از نظر بس��تر 
معامالتی نرم افزاری و تجهیزاتی و چه از نظر 
نظارت های الزم بر پذیرش و انجام معامالت 

کامال فراهم است.

سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی بورس کاال بررسی کرد
سایه روشن بازگشت گندم به بورس

نمایه
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انجمن روغن نباتی در اطالعیه ای اعالم کرد
کاهش قیمت روغن نباتی با شرایط فعلی مقدور نیست

»جهان صنعت«- در حالی معاون 
وزیر صمت از کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی 
قیمت انواع روغن های مایع و جامد خبر 
داد که انجمن صنفی صنایع روغن نباتی 
اعالم کرد: کاهش قیمت مصرف کننده 
روغن نباتی قبل از ارزان ش��دن قیمت 
روغن خام توس��ط دولت، منجر به زیان 
کارخانجات روغن نباتی و بی نظمی بازار 
می شود. مهدی برادران معاون وزیر صنعت، 

معدن و تجارت با اشاره به دستور وزیر صمت برای کاهش قیمت انواع روغن نباتی 
گفت: این دستورالعمل امروز ابالغ شده و از شنبه هشتم مرداد برای تمام کارخانجات 
روغن کشور الزم االجرا است. اما انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، در اطالعیه ای 
ضمن اعالم استقبال صنعت روغن نباتی از هرگونه تعدیل منطقی قیمت که منجر به 
بزرگ شدن سفره همه هموطنان شود آمده است: به منظور حفظ تعادل و جلوگیری 
از تنش در بازار روغن نباتی الزم است موارد زیر شفاف سازی و تعیین تکلیف شود: 
تعیین تکلیف کاالهای فروش رفته در فروشگاه های سراسر کشور با قیمت های 
مصرف کننده مصوب قبلی، تعیین تکلیف قیمت های کاالهای ساخته شده موجود 
در انبارهای شرکت های پخش، عمده فروشی ها و کارخانجات تولید، تعیین تکلیف 
موجودی روغن خام کارخانجات تولیدی با قیمت های قبلی اعم از وارداتی و خریدهای 
داخلی، تعیین تکلیف و منطقی سازی قیمت های پایه ارزی روغن خام وارداتی توسط 
وزارت جهاد کشاورزی، تعیین تکلیف حقوق ورودی انواع روغن خام و کاهش قیمت 
روغن خام شرکت بازرگانی دولتی ایران به میزان نرخ دستوری دولت.  همچنین در 
بخش دیگری از این اطالعیه نوشته شده است: با توجه به بروز تنش احتمالی در 
بازار روغن نباتی پیشنهاد می شود، کاهش قیمت بعد از تعیین تکلیف موارد مورد 
اشاره، از رسیدن محموله های جدید خریداری شده )با قیمت های پایین( به کشور، 
بعد از گذشت ۲ ماه و کارشناسی قیمت توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان به صورت یک مرحله ای انجام شود.

 اسناد توسعه صادرات محصوالت کشاورزی بین ایران و چین
 امضا شد

 حضور ایران در بازار 600 میلیون دالری مرکبات چین
»جهان صنعت«- دو سند مهم توسعه صادرات محصوالت کشاورزی بین ایران 
و چین به صورت همزمان در همدان و پکن به امضا رسید. در راستای سیاست های 
دولت سیزدهم برای توسعه همکاری های اقتصادی با کشورهای منطقه و شرق آسیا 
و دیپلماسی فعال در جهت توسعه صادرات محصوالت کشاورزی کشور ، دو سند 
بسیار مهم برای افزایش صادرات جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین 
پس از چند ماه مذاکرات فشرده نهایی شد و امروز به صورت همزمان در همدان و 
پکن به امضا رسید. سند اول، پروتکل الزامات بهداشت نباتی برای صادرات مرکبات 
تازه ایران به چین است که با اجرایی شدن این سند، که به امضای »سیدجواد 
س��اداتی نژاد« وزیر جهاد کش��اورزی و »یوجیان هوآ« وزیر گمرک چین رسید،  
دسترسی جمهوری اسالمی ایران به بازار ۶۰۰ میلیون دالری مرکبات چین برای 
اولین بار فراهم شد. سند دوم ، پروتکل الزامات بهداشتی صادرات عسل ایران به 
چین است که این سند نیز امروز با امضای وزیر جهاد کشاورزی و وزیر گمرک چین 
اجرایی شد. با این توافق حائز اهمیت ، از این به بعد تولید کنندگان عسل باکیفیت 
ایرانی امکان خواهند یافت که محصول خود را به بازار پرمصرف چین روانه کنند.  
گفتنی است بررسی ها نشان می دهد که صادرات ایران به چین در نیمه نخست 
سال جاری میالدی با رشد ۳۱ درصدی مواجه شد و تجارت دو کشور در این دوره 

از ۸ میلیارد دالر فراتر رفت.

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی:
درآمدهای استانی اتاق های بازرگانی ابهام دارد 

ایرنا- با تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران،  تخلفات مالی این نهاد مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مدارک 
هیچ جای دفاعی برای اتاق بازرگانی وجود ندارد. عضو کمیته تحقیق و تفحص 
مجلس از اتاق بازرگانی با بیان این مطلب گفت: این کمیته برای رسیدگی به 
ابهاماتی در خصوص درآمدها و هزینه هایی که در اتاق بازرگانی صورت گرفته، 
تشکیل شده است. مجتبی رضاخواه با اشاره به اینکه در درآمدهای استانی 
اتاق های بازرگانی ابهام وجود دارد، خاطرنشان کرد: مستنداتی داریم که اتاق های 
استانی بازرگانی برای کمتر نشان دادن درآمدها، تخلف کرده اند که بر اساس 
مدارک به دست آمده این ابهامات در اتاق اصفهان بسیار زیاد است. رضاخواه 
با بیان اینکه درآمدهای اتاق بازرگانی متعلق به تمام تجار است و باید صرف 
موضوعات مش��خص ش��ده در قانون شود، تاکید کرد: تخلفات در این بخش 
باید به مراجع ذیصالح ارجاع و برخورد شود. وی تصریح کرد: از سوی دیگر 
نحوه هزینه کرد درآمدهای وصول شده ابهامات متعددی دارد و درحالی که 
بخشی از درآمدهایی که برای توسعه صادرات باید هزینه شود، صرف دخالت 
در انتخابات خاصی شده است تا نتیجه را مطابق خواست عده ای تغییر دهد 
که با آن برخورد جدی خواهیم کرد. رضاخواه با بیان اینکه موارد بررسی شده 
و مستندات هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشده است، تاکید کرد: مطابق مدارک 
هیچ جای دفاعی برای اتاق بازرگانی وجود ندارد و به دلیل صرف بودجه عمومی 

انتخابات ابطال و انتخابات دیگری برگزار خواهد شد.

خبر

گ�روه بازرگانی- اواخ��ر خردادماه بود که 
سازمان توسعه تجارت از استقبال دولت بالروس 
از سه پیش��نهاد تجاری ایران خبر داد و اعالم 
ک��رد که دو ط��رف آماده افزای��ش قابل توجه 
همکاری های مشترک هستند. در همین راستا 
پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی 
ایران و جمهوری بالروس در روزهای شش��م و 
هفتم مرداد ماه در مینس��ک پایتخت بالروس 
به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر 
صنایع بالروس برگزار شد که به دنبال آن قرار 
است رایزن اقتصادی ایران در بالروس مستقر 
 ش��ود. در این خصوص همچنین س��خنگوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده است 
که تجارت بین ایران و بالروس در کوتاه مدت ۱۰ 

برابر و در گام بعد ۲۰ برابر می شود.
بالروس یکی از کش��ور های اروپایی اس��ت 
که تقریبا در ناحیه ش��رقی اروپا قرار دارد و از 
مهم های مناطق توریس��تی و گردش��گری در 
جهان به شمار می رود. این کشور در گذشته با 
نام »روسیه سفید« شناخته می شد و تا پیش از 
استقالل روسیه، به عنوان کوچک ترین جمهوری 
در مقایسه با اوکراین و روسیه شناخته می شد. 
بالروس از شمال با لتونی، از جنوب با اوکراین، 
از غرب با لهستان و از شرق با روسیه همسایه و 
هم مرز است. در واقع موقعیت مکانی بالروس به 
نوعی است که این کشور را به یکی از مهم ترین 
 CIS مسیر های تجاری و حمل و نقل بین اروپا و
تبدیل کرده اس��ت. از این رو توسعه مناسبات 
تجاری میان ۲ کشور ایران و بالروس از اهمیت 

قابل توجهی برخوردار است. 
 در این باره کارشناس��ان اعالم می کنند که 
تسهیل در صدور روادید تجار و رانندگان می تواند 
زمینه را برای افزایش ارتباطات تجاری و رشد 

مبادالت تجاری دو کشور آماده کند. 
حجم 40 � میلیون دالری تبادالت مالی 

بسیار پایین است 
در همین راس��تا اخیرا رحمت اهلل خرمالی 
مدیرکل آس��یای میانه، قفقاز و روسیه سازمان 
توس��عه تج��ارت ایران با اش��اره ب��ه برگزاری 
پانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران- 

بالروس گفت: در این اجالس تقویت و گسترش 
همکاری های متقاب��ل در زمینه همکاری های 
تجاری و صنعتی، کش��اورزی و پرورش ماهی، 
س��رمایه گذاری، زمین شناس��ی و مناب��ع آبی، 
بهداشت و داروس��ازی، حمل و نقل و همکاری 
فیمابین اتاق های بازرگانی در دس��تور کار قرار 
دارد. وی با اش��اره به حجم ۴۰ میلیون دالری 
تبادالت مالی میان ای��ران و بالروس، ادامه داد: 
حجم مبادالت بسیار پایین است، بنابراین انتظار 
م��ی رود در امتداد توافقات و تفاهمات تبادالت 

تجاری دو کشور رشد یابد.
چن��دی پیش علیرض��ا پیمان پاک رییس 
سازمان توسعه تجارت نیز با بیان اینکه حجم 
۴۰ میلی��ون دالری تبادالت تجاری ۲ کش��ور 
بس��یار ناچیز اس��ت، گفت: با توجه به رابطه ۲ 
کشور این عدد باید به سرعت به یک عدد قابل 

قبول برسد. 
لزوم توسعه تعامالت با ترسیم نقشه  � 

راه مشترک
در این خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت 
درجمع تجار و فعاالن اقتص��ادی در بالروس، 

موضوع تشکیل »انجمن تجار ایرانی در بالروس« 
را با اهمیت دانست و اعالم کرد: به زودی رایزن 

اقتصادی ایران در بالروس مستقر خواهد شد.
در پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک 
همکاری ه��ای اقتصادی، دو کش��ور در نتیجه 
برگ��زاری این اجالس به تفاهم��ات در زمینه 
هم��کاری تجاری و صنعتی، حوزه کش��اورزی 
و پ��رورش ماهی، حوزه س��رمایه گذاری، حوزه 
زمین شناس��ی و منابع آبی، حوزه حمل ونقل و 

همکاری های اتاق بازرگانی دست یافتند.
فاطمی امین در اجالس کمیسیون مشترک 
اقتصادی با بیان اینکه ظرفیت های زیادی بین 
دو کشور برای سرمایه گذاری وجود دارد اظهار 
داشت: یک دوره زمانی دو ماهه پیشنهاد شده 
اس��ت که کارگروه های تخصصی شکل یابد و 

برنامه تعامالت را طراحی شود.
وزیر صمت با اش��اره به ظرفیت ایران در 
حوزه نفت گاز، زیست محیطی، فناوری صنایع 
و معادن خاطرنش��ان کرد: ب��الروس هم در 
صنایع غذایی میکرو الکترونیک ماشین آالت 
صنعتی ظرفیت های خوبی دارد. باید با ورود 

شرکت های توانمند تعامالت تجاری مناسبی 
رق��م زده ش��ود. وی با بیان اینک��ه ما نباید 
روابط دو کش��ور را دو جانب��ه ببینیم تصریح 
کرد: وقتی منافع دو کش��ور با هم گره بخورد 
فرصت های چندجانبه ای ایجاد شود. بنابراین 
در مس��یر توسعه تعامالت باید یک نقشه راه 

هم ترسیم شود.
فاطمی امین گفت: یکی از گزینه های تعامالت 
خوب مطرح شده الستیک هست، از آنجایی که 
برای خودروهای سواری در کشور تولید داریم 
ولی الس��تیک ماشین های س��نگین ما حدود 
۷۰ درصد وارداتی است می توانیم در این زمینه 

تعامل داشته باشیم.
پیگیری مباحث مالی و ویزای ایرانیان � 

سیدرضا فاطمی امین همچنین در ادامه سفر 
خود به مینسک با حضور در جمع تجار و فعاالن 
اقتصادی ایرانی در این کشور، تجربه و ارتباطات 
ایرانیان مقیم بالروس برای رونق تجارت در این 

کشور را حائز اهمیت دانست.
 وی خط��اب به تجار ایرانی گفت: موضوع 
سرمایه گذاری و تجارت ایرانیان در بالروس، 

حضور در اورآس��یا و عضویت ایران در آن، از 
جمله مس��ائل مهمی است که در تعامالت با 

دولت بالروس مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر صمت افزود: مس��اله توسعه اقتصادی 
دو کشور و ترازینت  از ایران برای بالروس، جزو 
اتفاق��ات مهم در حال پیگیری اس��ت و رایزن 
اقتصادی ایران به زودی در این کش��ور مستقر 

خواهد شد.
فاطمی امی��ن مس��اله همکاری مش��ترک 
ش��رکت های معدن��ی ای��ران با ش��رکت های 
ماش��ین آالت سنگین و نیمه سنگین بالروس 
برای تولیدات مش��ترک را مورد اشاره قرار داد 
و بحث نظام رتبه بندی محصوالت صادراتی را 

برای برند ملی حایز اهمیت دانست.
وی همچنین یادآور شد: مباحث مالی و ویزای 
ایرانیان در بالروس، دیگر مسائلی است که مورد 

پیگیری وزارت صمت قرار دارد
در این نشس��ت همچنین فعاالن اقتصادی 
و تج��ار ایران��ی در ب��الروس نیز پرس��ش ها و 
دغدغه ه��ای خود را با وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت درمیان گذاش��تند و وزیر به س��واالت 

آنان پاسخ داد.
اهم سواالت و دغدغه های تجار ایرانی در این 
نشست مربوط به موضوعاتی چون ویزای ایرانیان 
در بالروس، نبود پرواز مستقیم ایران- بالروس، 
مس��ائل پولی و بانکی، گرانی هزینه س��فر به 
بالروس، همچنین عدم کار فرهنگی در بالروس 

برای معرفی ایران در آن کشور بود.
تج�ارت بین ایران و ب�الروس 10 � برابر 

می شود 
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
در این رابطه گفت: تجارت بین ایران و بالروس 
در کوتاه م��دت ۱۰ برابر و در گام بعد ۲۰ برابر 
می شود. امید قالیباف افزود: در ادامه دیپلماسی 
فعال دولت این بار وزیر صمت در مینس��ک و 
در چارچوب کمیسیون مش��ترک، افق روابط 

اقتصادی با بالروس را ترسیم کرد.
وی بیان داشت: نکته مهم صادرات تجهیزات 
دانش بنیان پزشکی به این کشور با قابلیت ساالنه 

پنج میلیون دالر است.

»جهان صنعت«  از تفاهمات تجاری و صنعتی در اجالس کمیسیون اقتصادی ایران و  بالروس گزارش می دهد 

تالش برای توسعه تجارت با اروپای شرقی 
رایزن اقتصادی ایران در بالروس مستقر می شود

معاون وزیر صمت: 
همترازی تجارت خارجی نزدیک است

»جهان صنعت«- معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه برای نخس��تین بار تراز صادراتی و وارداتی کشور در حال برابر 
ش��دن است، گفت: در حال حاضر ۴۸ هزار میلیارد تومان حجم صادرات و 
۵۲ هزار میلیارد تومان میزان واردات کشور است. مهدی برادران در همایش 
روز ملی صنعت و معدن در تبریز اظهار امیدواری کرد با حذف این فاصله 
چهار هزار میلیارد تومانی تا پایان سال، برابری تراز صادرات و واردات کشور 
بدون اتکا به درآمدهای نفتی محقق ش��ود. وی گفت: با تحقق این مهم به 

سمت کنترل ساختاری تورم حرکت خواهیم کرد.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: اگر غیرت کارآفرینی مردم تبریز در کشور الگو 
شود و نقش آفرینی آن را شاهد باشیم، به این مهم نائل خواهیم شد و البته باید 
بپذیریم که خروج سرمایه از کشور و خرید میلیاردها دالر آپارتمان در خارج توسط 
سرمایه گذاران با این هدف همخوانی ندارد با این حال امیدواریم با همت و همراهی 

فعاالن صنعتی و تولیدی به سمت همترازی واردات و صادرات حرکت کنیم.

برادران با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اینکه تولید کننده نه تنها مقصر 
مشکالت کشور نیست بلکه راه حل و تنها راه نجات کشور است، گفت: هر چند 
اصالحات عمیق اقتصادی صورت گرفته توسط دولت مانند حذف ارز ترجیحی، 
برخی محدودیت ها و تنگناها را برای بخش تولید و صنعت ایجاد کرده اما به زودی 
شاهد اثرات بلند مدت آن به ویژه در رقابتی شدن بازار خواهیم بود و کاهش ۲۰ 
تا ۲۵ درصدی برخی قیمت ها در روزهای اخیر نیز گواهی بر این موضوع است. 
وی افزود: تبریز الگویی برای همه کشور است و در حوزه هایی چون شیرینی و 
شکالت، کفش، چرم، فرش، قطعه سازی خودرو یا صنعت دارویی و لوازم خانگی 

قطب به شمار می رود.
وی به موضوع حقوق گمرکی واردات ماشین آالت صنعتی نیز اشاره کرد و 
گفت: در این خصوص قائل به حل مشکل با همکاری مجلس و کاهش تعرفه 
واردات به حداقل ممکن با هدف تقویت س��رمایه گذاری ها هستیم و در زمینه 
محدودیت شعاع ۳۰ کیلومتری در محدوده تبریز برای اجرای طرح های توسعه ای 
واحدهای تولیدی نیز با پیگیری رییس سازمان صمت استان اقداماتی برای حل 

آن صورت گرفته است.
برنامه های توسعه اقتصادی توسط بخش خصوصی نوشته و اجرا شود

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز در این همایش 
گفت: اجازه بدهید برنامه های توسعه  اقتصادی توسط بخش خصوصی تدوین 
و اجرا ش��ود. یونس ژائله خاطرنشان کرد: لزومی به تدوین برنامه برای صنعت 
توسط دولت نیست زیرا سال ها نقشه های راه مختلفی توسط دولت ها برای بخش 
خصوصی کشیده شده ولی هیچ کدام موفق نبوده است. وی با بیان اینکه ما به 
یک اتاق فکر جدی نیاز داریم که آینده صنعت را پیش بینی و نقشه  راه را برای 
آینده صنعت ترسیم کند، ادامه داد: الزمه  امروز کشور، ایجاد یک برنامه  جدی 

توسط خود بخش خصوصی است.
وی با اشاره به بحران های اخیر گفت: بحران جدی دو ساله  کووید، جریان 
بحران جنگ روسیه-اوکراین و بعد از آن تورم ۵۴ درصدی در تولید و اقتصاد 
و تصمیمات بسیار جدی دولت در امر ارز ترجیحی را شاهد بودیم که همچنان 

ادامه دارد.
ژائله خاطرنشان کرد: بعضی وقت ها دولتمردان قول هایی می دهند اما فراموش 
می کنند و اجرایی نمی شود. تامین نقدینگی واحدهای تولیدی از جمله  این موارد 
بود. رییس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به پایین بودن قدرت خرید مردم تاکید 

کرد: اگر همگی همصدا نباشیم به موفقیت نخواهیم رسید. 
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به دنبال بررسی های صورت گرفته و ورود دستگاه های نظارتی، 
برخی اقدامات اولیه برای تعیین تکلیف محموله های برنج مانده زیر 
باران در گمرک زاهدان صورت گرفته و پرداخت خسارت برعهده 
سازمان انبارهای عمومی به عنوان مرجع تحویل گیرنده گذاشته 
ش��ده اس��ت؛ اما این ماجرا ابعاد دیگری دارد که باید فورا مورد 

رسیدگی قرار گیرد.
در پی بارش های عصر سه شنبه )۴ مرداد(، گمرک زاهدان دچار 
آبگرفتکی شد و حجم زیادی از برنج های وارداتی در آب ماند. در 
اولین واکنش به این موضوع، گمرک زاهدان اعالم کرد که از اواخر 
سال گذشته، ورود کاال به این گمرک افزایش یافته است؛ به طوری 
که در حال حاضر حدود ۱۴ هزار تن کاال در محوطه و در فضای 
باز تخلیه شده است. گمرک تاکید داشت که به دفعات به وزارت 
صمت و استانداری برای محدود شدن ثبت سفارش به مقصد این 
گمرک تذکر داده یا از انبارهای عمومی که مس��وولیت حفاظت 
کاالهای موجود در این گمرک را داشته خواسته تا فضای مناسب 
برای نگهداری کاال ایجاد کنند، ولی هیچ یک توجهی نکرده اند و با 

گرفتن تعهد از واردکننده، کاال را در محوطه نگه داشته اند.
انجمن واردکنندگان برنج به این موضوع واکنش نشان داد و اعالم 
کرد که واردکننده در زمان ورود کاال، تابع شرایط است و مجبور است 
هر چه حکم شد، بپذیرد ولی این پذیرفتن به معنی تایید اهمال 
مرجع نگهدارنده نیست. در این میان اما انبارهای عمومی که پای آن 
به عنوان مرجع نگهدارنده و مسوول حفاظت از کاال در میان است با 
وجود پیگیری های متعدد، تاکنون حاضر به ارائه توضیح و پاسخ به 
ابهامات موجود نشده است. بر این اساس موضوع در گفت و گویی با 
برخی واردکنندگان که کاالی آنها در گمرک زاهدان قرار دارد و 
همچنین گمرک زاهدان مورد بررسی قرار گرفت و آخرین وضعیت 

تعیین تکلیف این اقالم اعالم شد.
بر همین اساس یکی از صاحبان برنج های باران زده در مورد اینکه 
چرا به اخطارهای قبلی توجه نکرده و کاالی خود را سریع تر ترخیص 
نکرده اند، به ایسنا گفت که این طور نیست که واردکننده نخواهد 
کاال را ترخیص کرده و متحمل هزینه های انبارداری شود، بلکه 
گاهی فرآیند ترخیص به دالیلی طوالنی می شود. از جمله موانعی 
که پیش رو قرار دارد، طوالنی شدن ویرایش ثبت سفارش است که 
وقتی برای آن اقدام می شود، مدت ها در کارتابل کارشناسان مربوطه 
باقی می ماند. از سوی دیگر با وجود اینکه گمرک زاهدان، گمرک 
تخصصی است، تشریفات گمرکی ُکند پیش می رود و دلیل آن 
عدم اقدام به موقع و همکاری سازمان های همجوار با گمرک است. 

مثال پاسخ آزمایش استاندارد و سازمان غذا ودارو از کاال گاهی شش 
تا هفت روز زمان می برد تا در سامانه وارد شده و بتوان ادامه مسیر 
ترخیص را طی کرد؛ آن هم در شرایطی که مبالغ قابل توجهی باید 

صاحب کاال بابت این نمونه برداری پرداخت کند.
انبار خصوصی باز شد اما دیر � 

وی در ادامه با اشاره به وضعیت نگهداری کاال در محوطه باز 
گمرک زاهدان گفت که انبارهای خصوصی نیز برای نگهداری کاال 
وجود دارد ولی آنقدر ش��رایط س��ختی برای ورود وجود دارد که 
نمی توانیم کاال را وارد آنجا و تخلیه کنیم؛ با این حال در یکی دو روز 
اخیر که شرایط مناسب نبوده، این انبارها را باز کردند ولی نوشدارو 

بعد از مرگ سهراب بود و باید از قبل در این باره اقدام می شد.
او در مورد اینکه آیا اقدامی برای تعیین تکلیف خسارت وارده شده 
است؟ گفت: محموله برخی صاحبان کاال به طور کامل آسیب دیده و 
ظاهرا مسوول رسیدگی به این موضوع و جبران خسارت، انبارهای 
عمومی است ولی زمانی که به نماینده آنها در زاهدان اعالم کردیم، به 
ما گفتند چون بار شما در محوطه گمرک تخلیه شده است، خسارتی 
بابت آن پرداخت نمی کنیم. با این حال بعد از ورود مس��ووالن از 
جمله دادستانی به موضوع، انبارهای عمومی تا حدودی از موضع 

اولیه خود عقب نشینی کرد.
به گفته این واردکننده، حتی در روز دوم بارندگی و آبگرفتی، 
بابت انبارداری محموله برنج آبگرفته هزینه قابل توجهی پرداخت 
کردیم تا بتوانیم آن را ترخیص کنیم که مس��تندات آن موجود 
است. این در حالی است که هزینه انبارداری از صاحب کاالیی که 
محموله آن در محوطه باز است برابر با هزینه یک انبار استاندارد 
و مسقف دریافت می شود؛ آن همزمانی که طبق قانون باید تعرفه 

این دو انبار با یکدیگر متفاوت باشد.
تکلیف برنج های سالم را فورا مشخص کنید � 

واردکننده دیگری درباره این موضوع گفت: جدای از اینکه تا 
قبل از این چه اتفاقی افتاده و چه کسانی مقصر هستند، اکنون دو 
موضوع پراهمیت وجود دارد؛ اول اینکه باید برنج های باقیمانده به 
سرعت تعیین تکلیف و ترخیص شود و حتی برنج هایی که هنوز به 
گمرک اظهار نشده در اولویت قرار گرفته و فورا خارج شود تا دچار 
فساد نشود. بخش های پایینی برنج هایی که در محوطه قرار دارد 
خیس شده و از بین رفته است و برنج هایی که روی آنها قرار دارد 
در معرض آسیب و فساد قرار دارد که باید سریع جابه جا شود؛ آن 

هم در شرایطی که اکنون بازار برنج در وضعیت حساسی قرار دارد 
و باید به نحوی اقدام ش��ود که کاالی مورد نیاز مردم با کمترین 

آسیب وارد بازار شود.
او همچنین گفت: مورد دیگر تعیین خسارت و آسیب وارده به 
محموله های وارداتی است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. پای 
ده ها هزار تن برنج در میان است و هزینه سنگینی از منابع ارزی 

برای آن شده است.
اما موضوع از گمرک مورد بررس��ی قرار گرفت و خاشی ناظر 
گمرکات سیستان وبلوچستان و رییس گمرک زاهدان ضمن اعالم 
آخرین اقدامات صورت گرفته، به برخی ابهامات پاسخ داد. به گفته 
وی از دو روز پیش، با استفاده از امکاناتی که در اختیار بوده و با 
همکاری آتش نشانی و انبارهای عمومی، بخش زیادی آب از گمرک 

تخلیه شده است.
وی با بیان اینکه در روز گذشته حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ کامیون 
بارگیری و خارج شده است یادآور شد: یکسری کامیون آماده تخلیه، 
زیر باران مانده بود که انباری خارج از گمرک در شهرک صنعتی در 
اختیار آنها قرار گرفت و حدود ۱۰۰ کامیون به آن سمت هدایت شد 
ولی ۲۰۰ کامیون دیگر در صف تخلیه قرار دارند. این مقام مسوول 
در گمرک این را هم گفت که به صاحبان کاال اعالم ش��ده است 
هیچ کاالی خیس شده و خسارت دیده را از گمرک خارج نکرده 
و کاال باید در انبار بماند تا تحویل شرکت انبارهای عمومی شده 
و قبض برای آن صادر تا خس��ارت آن پرداخت شود. در مواردی 
واردکننده، برنج هایی که خیس و خسارت دیده بود را ترخیص و 
خارج کرده بود که به او اعالم کردیم آن را برگرداند و در انبار قرار 

دهد تا تعیین تکلیف شود.
وی در پاس��خ به اینکه آیا شرکت انبارهای عمومی پذیرفته 
است که خسارت پرداخت کند؟ گفت: نمی تواند که نپذیرد. بعد 
از آبگرفتگی گمرک، مسووالن انبارهای عمومی به زاهدان آمدند 
و بازدید کردند. در عین حال سایر مسووالن از دادستان زاهدان تا 
نماینده دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ستاد بحران آمدند و 
جریان را بررسی کردند و شرکت انبارهای عمومی هم در نهایت 
پذیرفت که باید خسارت بپردازد. گمرک نیز گزارش محرمانه ای در 

این رابطه به مراجع نظارتی و امنیتی ارائه داده است.
 خاشی با اشاره به قرارداد گمرک با شرکت انبارهای عمومی 
افزود: طبق ماده ۴ این قرارداد، مسوولیت حفاظت از کاالها، انبارها 

و محوطه گمرکی تحت اختیار شرکت انبارهای عمومی و همچنین 
برقراری نظم، کنترل و جلوگیری از ورود و خروج کاال از انبارها و 
اماکن گمرکی، ب��دون نظارت گمرک و همچنین امور ایمنی و 
آتش نش��انی و کلیه عرصه و عیان اماکن با استفاده از شیوه های 
متناسب، با رعایت کامل مفاد ۲۵ و ۲۶ قانون امور گمرکی و ماده 
۴۸ آیین نامه مربوطه برعهده ش��رکت انبارهای عمومی است. بر 
این اس��اس حفاظت کاالهای موجود در گمرک زاهدان برعهده 

این شرکت است.
وی در مورد اینکه، چرا بابت برنج های خس��ارت دیده، هزینه 
انبارداری دریافت ش��ده اس��ت، گفت: نه تنه��ا نباید بابت اقالم 
آس��یب دیده، هزینه انبارداری دریافت ش��ود بلکه طبق قانون از 
جهات مختلف، صاحب کاال باید مورد حمایت قرار گیرد؛ از جمله 
اینکه حقوق ورودی که بابت کاالی آسیب دیده دریافت شده به او 
برگردانده خواهد شد و یا مسائل ارزی آن با مشارکت بانک مرکزی 

تعیین تکلیف شود. 
خاشی در رابطه با اختالف هزینه انبارداری محوطه باز و مسقف 
نیز گفت که اطالع دقیقی ندارم و باید انبارهای عمومی به آن پاسخ 
دهد و باید متفاوت باشد، اما صاحبان کاال مدعی هستند که این گونه 
نیست. با این حال در برخی بنادر تفاوت هزینه انبار مسقف با فضای 
باز زیاد است و صاحب کاال ترجیح می دهد که کاال را در محوطه باز 

تخلیه کند تا هزینه سنگین برای انبارداری نپردازد.
قیمت جدید برنج به  زودی اعالم می شود � 

گفتنی اس��ت معاون دفتر بازرگانی داخل��ی وزارت جهاد 
کش��اورزی با بیان اینکه قیمت برنج در س��ال ۱۴۰۰ بس��یار 
منصفانه بود، گفت: قیمت برنج مصوب سال ۱۴۰۱ را به زودی 
اعالم می کنیم. مجید حسنی مقدم با اشاره به نیاز کشور به برنج 
گفت: به طور متوسط ماهانه به حدود ۲۵۰ هزار تن برنج نیاز 
داریم که نزدیک به دوس��وم آن از طریق تولید داخل )حدود 
۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تن( و یک سوم )حدود ۹۰ هزار تن( از طریق 

واردات تامین می شود. 
وی با بیان اینکه برنج تولید داخل س��ال گذش��ته با نرخ 
مناسبی قیمت گذاری شده بود، افزود: هر چه از فصل برداشت 
برن��ج فاصله می گیریم، حجم موجودی برنج کاهش می یابد و 
طبیعت��ا به دلیل آنکه عرضه کاهش می یابد، قیمت ها افزایش 
پیدا می کند. حس��نی مقدم با بیان اینکه برنج مرغوب داخلی 
جایگزین ندارد، تصری��ح کرد: برنج داخلی و برنج خارجی دو 

بازار متفاوت و مکمل هم هستند. 

خسارت برنج های باران زده پای کیست؟
گزارش 2 

موضوع: آگهی فراخوان مناقصه عمومی با موضوع 
احداث باند دوم جاده چادرملو- گندله سازی و تكمیل 

مسیر چادرملو- بهاباد
بدین وس��یله به اطالع می رس��اند ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو در نظر دارد 
ارزیابی صالحیت پیمانکاران واجد ش��رایط جهت ش��رکت در مناقصه عمومی با 
موض��وع اجرای عملیات پروژه احداث باند دوم چادرملو- گندله س��ازی و تکمیل 
مسیر چادرملو- بهاباد واقع در شهرستان اردکان را از طریق فراخوان عمومی برگزار 
نماید. لذا ش��رکت های واجد شرایط می توانند نسبت به ارائه مدارک ذیل تا تاریخ 

۱۴۰۱/۰۵/۱۸ اقدام نمایند.
۱- داش��تن شخصیت حقوقی، شماره شناس��ه ملی و شماره اقتصادی مودیان 

مالیاتی
۲- گواهینامه رسمی صالحیت پیمانکاری حداقل پایه ۲ راه وترابری

۳- داشتن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار
۴- داشتن تجربه و دانش فنی کافی و کادر اجرایی و فنی مرتبط با موضوع مناقصه 

و رضایت نامه و حسن سابقه در کارهای قبلی
۵- لیست یا فهرست مشخصات کامل تجهیزات و ماشین آالت آماده به کار شرکت

۶- گردش های مالی تایید شده حساب های جاری آن شرکت
۷- اطالعات مربوط به پروژه های اجرا شده یا در حال اجرا

۸- مستندات قطعی مبنی بر اتمام بدون تاخیر غیرمجاز پروژه های اخیر خود
۹- مستندات انجام قراردادهای مشابه در ۵ سال گذشته

۱۰- تکمیل فرم های استعالم ارزیابی کیفی و ارسال مدارک و مستندات ممهور به 
مهر و امضای تایید شده شرکت

۱۱- تاییدیه ثبت نام در سایت وندور لیست به آدرس
/http://vendors.chadormalu.com

تلفن تماس: 79463199- 26208045 داخلی 119- آقای مجنون

نوبت دوم
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خبر

دو پتروپاالیشگاه جدید در راه است
»جهان صنعت«- وزیر نفت تکمیل زنجیره ارزش و تامین امنیت انرژی 
کشور را از اولویت های  وزارت نفت دانست و نوشت: ساخت دو پتروپاالیشگاه 

۳۰۰ هزار بشکه ای در دستور کار است.
جواد اوجی در توئیتر نوش��ت: »تکمیل زنجیره ارزش و تامین امنیت 
انرژی کش��ور، از اولویت های  وزارت نفت اس��ت و بدین منظور ساخت دو 
پتروپاالیشگاه سیصدهزار بشکه ای شهیدسلیمانی و جاسک، با مشارکت 
بانک ها و هلدینگ های اقتصادی در دستور کار قرار دارد. این دو طرح میراث 

ماندگار دولت سیزدهم برای نسل های بعد خواهد بود.«

تداوم بارش ها و احتمال وقوع سیالب در تهران
»جهان صنعت«- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
تهران گفت: با توجه به اعالم وضع نارنجی از  سوی سازمان هواشناسی و  تداوم 
سامانه بارشی تا روز یکشنبه نهم مرداد ماه، از شهروندان درخواست  می شود 
که از هرگونه تردد و اتراق در بستر  رودخانه ها و مسیل ها اکیدا خودداری 
کنند. به گفته رضا کیایی پور با توجه به هش��دارهای سازمان هواشناسی، 
شاهد بارش شدید باران از اواخر شامگاه چهارشنبه در  استان تهران بودیم 
که این بارش ها در چند نقطه از استان، به ویژه در شهرستان های دماوند، 
رودهن و  کن موجب وقوع س��یل ش��د که عالوه بر آن نیز در منطقه کن 
شاهد رانش زمین بودیم. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
تهران با اشاره به رصد و پایش رودخانه های  استان توسط اکیپ های گشت 
و بازرسی امورهای منابع آب تابعه و اطالع رسانی های مکرر این  شرکت به 
منظور آگاه سازی مردم از شرایط جوی و احتمال وقوع سیالب، تاکید کرد: 
هشدار وقوع  سیالب کامال جدی است و شهروندان باید توجه داشته باشند 
که هرگونه تردد و اتراق در حاشیه  رودخانه و مسیل ها خطرآفرین و حتی 

مرگبار است.  
کیایی پور در پایان خاطرنشان کرد: از گردشگران و همشهریان درخواست 
می شود که هشدارها را  جدی گرفته و جهت حفظ جان خود و عزیزانشان، 
طی روزهای آینده به هیچ عنوان در حاشیه رودخانه ها  و مسیل ها تردد و 

یا اتراق نکنند. 

 پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس تا پایان امسال
 وارد مدار می شود

»جهان صنعت«- مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از 
افتتاح شرکت پاالیش گاز یادآوران در ۳۰ آذرماه امسال خبر داد.

عبدالعلی علی عسکری در سفر یک روزه به جفیرهویزه و بازدید از مجتمع 
کارخانه گاز و گاز مایع یادآوران خلیج فارس، شرکت پاالیش گاز یادآوران 
خلیج فارس را از بهترین طرح های انقالب اسالمی خواند و با اشاره به تاکیدات 
مقام معظم رهبری در خصوص جمع آوری گازهای مشعل اظهار کرد: این 
طرح دارای چندین مزیت برای کش��ور است، نخست جمع آوری گازهای 
مشعل است که کمک بسزایی به محیط زیست خواهد داشت، دوم خوراک 
راهبردی برای صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود و از همه مهم تر این طرح، 

جمع آوری سرمایه ملی است و از خام سوزی جلوگیری می کند.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ادامه داد: محصول نهایی 
این مجتمع در فاز نخست برای مجتمع های پتروشیمی بندر امام خواهد 
بود و قرار است روزانه ۲۰ هزار بشکه میعانات به ارزش یک میلیون دالر به 

آن مجتمع ارسال شود.
علی عسکری افزود: در صورت پایان این پروژه و استفاده ۱۰۰ درصدی از 
مجتمع، از ۱۰ میلیون تن گاز مایع دریافتی حدود ۷/۵ میلیون تن گاز متان 
به شبکه سراسری گازرسانی کشور تزریق می شود و مابقی آن به صورت 

خوراک برای مجتمع های پتروشیمی بندرامام ارسال می شود.

سیل، سوخت رسانی به جهان را مختل کرد 
بارندگی ش��دید کم سابقه و وقوع س��یل در امارات متحده عربی باعث 
تعطیلی ناگهانی یکی از بزرگ ترین بنادر بانکرینگ سوخت جهان شد و 
با وجود ازسرگیری تدریجی فعالیت در روز پنجشنبه، اختالالت همچنان 

مانع سوخت رسانی شده است.
در حالی که بلومبرگ گزارش داده که بازگشایی بندر فجیره آغاز شده است 
با این حال برخی منابع خبری دیگر اعالم می کنند که بعضی از لنگرگاه ها 
همچنان خدمات دهی ندارند.پس از اینکه فعالیت ها در بندر فجیره بر اثر 
وضعیت جوی غیرمعمول، با اختالل روبه رو شد، ارتش برای هدایت عملیات 
امداد در استان فجیره به کمک طلبیده شد. پایگاه خبری MSN با اشاره به 
بیانیه های دولتی گزارش کرد بیش از ۸۰۰ نفر تاکنون امدادرسانی شده اند 

و ۳۸۰۰ نفر به پناهگاه های اضطراری انتقال یافته اند.
بن��در فجیره که در کرانه ش��رقی امارات متحده عربی اس��ت، دروازه 
استراتژیکی به سوی بندر هرمز است که یک پنجم از نفت جهان از طریق 
آن عبور می کند. کانال آب عمیق این بندر برای نفتکش های بزرگ، فجیره 

را به قطب اصلی بانکرینگ در خاورمیانه تبدیل کرده است.
آرگوس به نقل از یک معامله گر بانکر نوشت: این بندر کامال تعطیل شده 

و وی تاخیر بیشتر و عقب افتادن تحویل محموله ها را پیش بینی می کند.

بر
خ

 افزایش مصرف بنزین به بیش از ۱۰۰ میلیون 
لیتر در روز، حاال نگران کننده شده است. نه به این 
دلیل که تولید و مصرف سر به سر می شود، بلکه 
به این دلیل که درآمدهای صادراتی از این ناحیه 
کاه��ش می یابد. هرچند در این میان گروهی هم 
شایعه سازی کرده اند که برای حفظ بازار صادراتی 
بنزین، پتروشیمی ها قرار است دوباره تولید بنزین 

را از سر بگیرند.
معلوم نیس��ت که پش��ت ماجرای این شایعه 
چیس��ت و منافع چه افراد ی��ا گروه هایی مطرح 
اس��ت، اما آنچه مسلم اس��ت اینکه پرونده تولید 
بنزین در پتروش��یمی ها ۸ سال پیش بسته شده 
است. برخی ها می گویند، شایعه سازان با بسط این 
موضوع قصد و غرض سیاسی دارند، برخی دیگر هم 
معتقدند که شایعه بازگشت بنزین پتروشیمی ها را 
باید به حساب منابع گروهی خاص در نظر گرفت. 
این وسط هر کدام درست باشد، به زندگی و منافع 
مردم گره خورده اس��ت، چه آنکه بازگشت بنزین 
پتروشیمی ها به چرخه مصرف کشور می تواند آثار 
زیست محیطی برجای بگذارد و اثرات آن بر روی 

سالمتی مردم هم روشن است. 
سابقه یك طرح � 

تحریم های شورای امنیت در سال ۸۹ و درست 
در زمان��ی که محمود احمدی نژاد طرح موس��وم 
به هدفمندی یارانه ه��ا را اجرا می کرد، طرحی از 
سوی دولت وقت مطرح شد که برمبنای آن برای 
خودکفایی در تولید بنزین و کاهش واردات، بنزین 
عالوه بر پاالیشگاه ها از طریق پتروشیمی ها هم تولید 
شود. این طرح که به »طرح ضربتی بنزین« معروف 
شد، زمانی اجرا شد که ایران ۴۰ درصد بنزین و ۱۱ 
درصد سوخت گازوییل مصرفی خود را وارد می کرد 

و حاال با تحریم ها امکان خرید نداشت.
مقامات دولت وقت تصمیم گرفتند که با طرح 
ضربتی بنزین، ظرفیت تولید بنزین کشور را به دو 
برابر افزایش دهند. مسعود میرکاظمی وزیر وقت 
نفت هم گفته بود واحدهای پتروشیمی قرار است 
۱۴ میلیون میلیون لیتر بنزین تولید کنند که با 
درنظر گرفتن ۴۴ میلیون لیتر تولید پاالیشگاه ها، 
توان تولید بنزین داخلی به ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار 

لیتر در روز می رسید. 
گزارش ها نشان می دهد که طرح ضربتی بنزین 
در آغاز در ۶ شرکت پتروشیمی شازند اراک، جم، 
نوری، امیر کبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعلی 
سینا با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ تا ۱۷ میلیون لیتر 
بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوییل کلید خورد اما به 
تدریج که ظرفیت تولید افزایش یافت و مصرف هم 
با طرح سهمیه بندی بنزین کم شد، تولید بنزین 
پتروشیمی ها به سه مجتمع پتروشیمی بوعلی، بندر 

امام خمینی و پتروشیمی برزویه محدود شد.
هرچند که موضوع کیفیت بنزین پتروشیمی ها 
و غیراستاندارد بودن مساله ساز شد و گزارش هایی 
مبنی بر اینکه این بنزین موجب افزایش آلودگی هوا 
در تهران و شهرهای بزرگ شد، به گوش رسید اما 
با این حال مقامات دولت وقت زیربار نرفتند. دولت 
که تغییر کرد، پرونده بنزین پتروشیمی ها مجددا 
با س��روصدای بسیار مطرح شد. بیژن زنگنه وزیر 

وقت نفت از جمله کسانی بود که بارها در مزمت 
این تصمیم دولت احمدی نژاد سخت گفت و البته 
او دستور داد که تولید بنزین پتروشیمی ها متوقف 
ش��ود. موضوعی که گفته می ش��ود تا زمانی که 
طرح های نیمه تمام پاالیشگاهی از جمله پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس به تولید نرسیده بود، همچنان 
ادامه داشت. با این حال مقامات دولت قبل مدعی 

بودند که جلوی این کار را گرفته اند.
ش��اید بتوان گفت که بخ��ت با دولت روحانی 
هم��راه بود که پروژه های قبل��ی تولید بنزین در 
دول��ت او به ثمر نشس��ت و تولید بنزین به بیش 
از نیاز کش��ور رسید. شرایط به گونه ای شد که تا 
زمان قرارداد برجام طرح سهمیه بندی هم برداشته 
ش��د. بعد از خروج آمری��کا از برجام و تحریم های 
جدید، سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن به 
بزرگ ترین بحران اجتماعی دولت روحانی تبدیل 
ش��د. حوادث آبان ۹۸ از ناپایداری تولید و مصرف 

بنزین نشات گرفت.
هرچند در یک سالی که دولت سیزدهم مستقر 
شده و با وجود برنامه جراحی اقتصادی دولت، بنزین 
از دس��تور کار دولتمردان خارج شده و آن طور که 
جواد اوجی وزیر نفت گفته، قرار هم نیست قیمت 
بنزین افزای��ش یابد، اما افزایش مصرف بنزین به 
خصوص در چند ماه اخیر فش��ارهای زیادی را به 
تولیدکنندگان وارد کرده اس��ت. زیرا آنها ناچارند 

بنزین را با کمترین قیمت به چرخه تولید داخلی 
برسانند، حال آنکه قیمت این فرآورده در بازارهای 

جهانی چندین برابر قیمت داخلی است.
آزمایش راه حل های جایگزین � 

مهم ترین مواجهه دولت با افزایش قیمت بنزین 
در بازارهای جهانی، حمایت از تولید داخلی و البته 
حفظ قدرت خرید مصرف کنندگان داخلی است. به 
این منظور هم تصمیم دولت این است که قیمت 
بنزین الاقل تا پایان سال تغییر نکند، اما در عین 
حال طرح های جایگزینی مثل دوگانه سوز کردن 
خودروه��ا و افزایش تعداد جایگاه های س��وخت 

سی ان جی در دستور کار قرار بگیرد.
هرچند برخی گزارش ها نشان می دهد که در 
مسیر اجرای این طرح، موانع بسیاری وجود دارد، 
اما به نظر می رسد پتروشیمی ها به خصوص آنها 
که خصولتی هس��تند، چندان موافق با این طرح 
نباش��ند، زیرا این واحدها در س��ال های گذشته 
توانسته اند روی محصوالت دیگر خود تمرکز کنند 
و قیمت فرآورده های پتروشیمی به اندازه کافی در 
بازارهای جهانی سودآور است که بخواهند بخشی 
از ظرفیت خود را به بنزینی که سود چندانی هم 

برای آنها ندارد، اختصاص دهند.
راهکار دیگر دولت البته، اجرای طرح آزمایشی 
بنزین براس��اس کارت ملی که در کیش اجرایی 
شد، به نظر می رسد نتایج مثبتی در برداشته است 

و از همی��ن رو ممکن اس��ت این طرح به صورت 
سراسری اجرایی شود. آن طور که فریدون عباسی 
عضو کمیس��یون انرژی مجلس در این رابطه به 
ایلنا گفته: »برای هر تصمیمی در حوزه سوخت و 
سهمیه بندی بنزین نباید دنبال اقدامات شتاب زده 
باشیم، یک بحثی در مجلس مطرح و پیشنهاداتی 
ارائه شد. بنا بر این بود که در کمیسیون انرژی بحث 
شود، اما متوقف شد، در این مسائل نباید تک روی 
می کردند و شتابزده طرح ارائه بنزین به هر نفر را 
مطرح نمی کردند، اجازه می دادند روی حامل های 
انرژی به طور کلی کار شود و قبل از تعمیم عمومی 
در کل جامعه چند سال به صورت پایلوت و در حد 

نرم افزاری کار شود.«
 عباسی می گوید: »در هر تصمیمی در زمینه 
بنزین باید همه جوانب دیده، اشکاالت رفع شود و 
وقتی به صورت تجربی و در یک مقیاس کوچک 
نرم افزار اجرا شد و مسووالن مربوطه قبول کنند و 

موضوع را امضا کنند به اجرا برسیم. 
چ��ه دلیل��ی دارد هر موضوع��ی را به صورت 
ش��تاب زده اجرا کنیم؟ باید کار کارشناسی دقیق 
در محل های خاص ص��ورت گیرد و مجموعه ای 
از دول��ت نیز در صورتی که در مقیاس کوچک و 
آزمایشگاهی جواب داد، عهده دار اجرا شوند تا در 

جامعه تنش ایجاد نشود.«
به گفت��ه وی  اگ��ر نتوانیم با سیاس��ت های 

س��همیه بندی، تشویق مردم، اس��تفاده از وسایل 
نقلیه عمومی و شیوه های مرسوم مصرف را کنترل 
کنیم حتما باید به واردات اقدام کنیم که البته این 
احتمال کم است و شاید به صورت جزئی و در حد 
۵ تا ۱۰ درصد باشد و بعد از تعطیالت که مسافرت 
با خودروی ش��خصی کم می شود و مصرف پایین 

می آید، متوقف خواهد شد.
البته عباسی بر این باور است که تمرکز بر روی 
سی ان جی برای جبران کسری بنزین در کوتاه مدت 
جواب نمی دهد، زیرا امکان سرویس دهی سوخت 
س��ی ان جی بیشتر در ش��هرها وجود دارد، از این 
بابت باید تامل داش��ته باشیم و با موضوع شعاری 
برخورد نکنیم، باید بخش های فنی نظر بدهند و 
امکان سنجی الزم انجام، تمام تمهیدات صفر تا صد 
دیده شود بعد سی ان جی جایگزین بخشی از مصرف 
بنزین شود چون فعال تمایل به سوخت سی ان جی 

چندان باال نیست.
ک�دام پتروش�یمی ها بنزی�ن تولی�د  � 

می کنند؟
کارشناسان می گویند، طی دو سال گذشته 
ب��ه دلیل ش��یوع کووید ۱۹ مس��افرت ها کم و 
تقاض��ا کاهش یافته بود و به همین دلیل مازاد 
عرضه و صادرات داش��تیم اکن��ون مصرف باال 
رفته، ضمن اینکه میزان تقاضا در تابس��تان هم 

بیشتر می شود.
س��عید مداح مروج مدیر هماهنگی و نظارت 
بر عملیات ش��رکت پاالیش و پخش فرآورده   های 
نفتی ماه قبل هشدار داد که میزان تولید و مصرف 
بنزین به حالت سر به س��ر رسیده است. البته او 
تاکید کرد که دول��ت به دنبال اصالح و مدیریت 
مصرف است و قرار نیست که واردات بنزین داشته 
باشیم، چراکه به اعتقاد مداح مروج اگر قرار باشد 
مصرف به همین روال افزایش پیدا کند، وارد جاده 
بی پایانی می   شویم، از همین رو دولت بنا دارد که 

زیرساخت   ها را اصالح کند.
ظاهرا اصالح زیرساخت ها که این مدیر نفتی 
به آن اش��اره ک��رده، تولید بنزین با اس��تاندارد 

پایین تر در پتروشیمی هاست.
 س��یدحمید حس��ینی ریی��س اتحادی��ه 
و  گاز  نف��ت،  فرآورده ه��ای  صادرکنن��دگان 
پتروش��یمی چندی پیش گفت��ه بود که برخی 
پتروپاالیشگاه ها مثل شازند، بوعلی و نوری که 
واحدهای پتروش��یمی دارند و برخی واحدهای 
مینی ریفاینری که بنزین و یا هیدروکربن سبک 
تولید می کنند بعضا امکان صادرات دارند و عمده 
نیاز بازار افغانستان که ماهانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ 

هزار تن است از این محل تامین می شود.
بنزین��ی که حمید حس��ینی از آن به عنوان 
صادرات به افغانستان یاد می کند، از همان نوعی 
است که چندی پیش طالبان ۱۲ تانکر حامل آن 
را به دلیل کیفیت پایین به ایران پس داد. به گفته 
حسینی، بخشی از تولید بنزین ایران هم به بازار 
ع��راق و امارات صادر می ش��ود که ظاهرا کیفیت 
این بنزین ها بهتر اس��ت. او می گوید: »بخشی از 
مینی ریفاینری ها هم که کیفیت بهتری دارند بنزین 
و هیدروکربور سبک و سنگین خود را به امارات و 

عراق صادر می کنند.«
با احتساب اظهارات حمید حسینی و مقامات 
وزارت نف��ت و البته گزارش ه��ای موجود به نظر 
می رس��د که اگرچه ابهام های زیادی درباره ورود 
بنزی��ن پتروش��یمی ها به چرخه مص��رف داخل 
وجود دارد، اما ماجرا به آن ش��وری هم که شایعه 

می شود، نیست.

قبرس هم به رقبای گازی ایران اضافه شد
گاز ایران اصال به اروپا می رسد؟

»جهان صنعت«- سرما در اروپا به زودی از راه می رسد و تکلیف گاز مورد 
نیاز این قاره معلوم نیست. جنگ روسیه با اوکراین کماکان ادامه دارد و بازار جهانی 
انرژی ملتهب است. هرچند اروپایی ها در ماه های اخیر تالش های گسترده ای را 
برای جایگزینی گاز روسیه انجام داده اند، اما برآوردهای جهانی نشان می دهد که 

شرایط باب  میل اروپایی ها نیست.
چند جایگزین برای گاز اروپا مطرح است. خرید از آسیای میانه مثل ترکمنستان 
و آذربایجان، افزایش ظرفیت تولید ال ان جی در قطر و خرید گاز از ترکیه و ایران. 
دو گزینه اول تقریبا محتمل است اما اینکه چقدر بتوانند نیاز قاره اروپا را تامین 

کنند، مشخص نیست.
 با توجه به برنامه بلندمدت ترکیه برای برداشت گاز از دریای سیاه و نیاز این 
کشور به گاز، بعید به نظر می رسد که گاز ترکیه به این زودی ها بتواند به اروپا 
برسد. در ایران هم وضعیت معلوم است. هم تحریم ها بازدارنده است و هم گاز 
تولیدی ایران نه از طریق خط لوله و نه تولید ال ان جی به این زودی ها نمی تواند 
راه به اروپا پیدا کند. با این حال اروپایی ها در تالش برای پیدا کردن جایگزینی 

برای گاز طبیعی روسیه هستند و حاال یک گزینه جدید روی میز قرار گرفته 
است؛ گاز قبرس.

اویل پرایس در گزارش��ی در این رابطه می نویسد: شتاب اتحادیه اروپا برای 
یافتن منابع جایگزین گاز طبیعی روسیه، توجهات را به تولیدکنندگان مختلف 
در مناطق تولیدکننده شناخته شده و همچنین مناطق جدید، معطوف کرده 
است. در قبرس، اکتشاف گازی، یک اولویت استراتژیک شده است. این کشور 
جزیره ای کوچک در مدیترانه، یک تازه وارد در عرصه گاز طبیعی است که در 
سال ۲۰۱۱ با کشف گاز در میدان فراساحلی آفرودیت، وارد شد. میزان ذخایر 

این میدان، ۴/۴ تریلیون فوت مکعب برآورد شده است.
میدان گازی آفرودیت که توس��ط شورون، شل و شرکت نیومد انرژی اداره 
می شود، به زودی یک چاه اکتشافی دیگر خواهد داشت و شورون تا پایان سال، 

طرح توسعه نهایی برای توسعه این میدان را به دولت قبرس ارائه می کند.
میدان آفرودیت، تنها میدان گازی نیست. شرکت های اِنی ایتالیا و توتال انرژیز 
فرانسه، حفاری در یک بلوک فراساحلی را آغاز کرده اند که چند سال پیش یک 

اکتشاف احتماال قابل توجه را نشان داده بود.
بلوک ۲ ش��امل چاهی است که در سال ۲۰۱۹ برآورد شده بود بین ۵ تا ۸ 
تریلیون فوت مکعب ذخایر دارد. این چاه توسط اکسون کشف شد که با شرکت 

»قطر پترولیوم« همکاری داشت و اکنون دو غول اروپایی هم در آنجا حفاری 
دارند. کشف مهم دیگری که اخیرا در قبرس انجام شد، میدان کالیپسو بود که 

ذخایر آن با ذخایر کشف شده توسط اِنی و توتال انرژیز برابری می کند. 
رابرت موریس تحلیلگر ارشد شرکت وود مک کنزی در سال ۲۰۲۰ به رویترز 
گفته بود: فضای محدودی در بازارهای محلی و زیرساخت صادراتی موجود وجود 
دارد و حجم ذخایر برای اینکه اکسون موبیل و قطر پترولیوم، خوراک یک کارخانه 

LNG دو واحدی را تامین کنند که هدف شراکت آنهاست، کافی نیست.
اما اوضاع از آن زمان تغییر کرده است. ممکن است زیرساخت وجود نداشته 
باشد اما تقاضا برای گاز غیرروسی به حدی افزایش پیدا کرده است که ممکن 
اس��ت شرایط اقتصادی برای گاز قبرس را تغییر دهد. با این حال چالش ها به 
قوت خود باقی مانده اند. ترکیه از اینکه قبرس از منابع گازی بهره برداری می کند 
که آنکارا مدعی مالکیت آنهاست، خشنود نیست. مناقشات ارزی دیرینه میان 

قبرس و ترکیه نوعی مشکل همیشگی برای قبرس بوده است.
اویل پرایس می نویسد، چند سال طول خواهد کشید تا قبرس تولید گاز از همه 
این اکتشافات بزرگ را آغاز کند. آغاز تولید گاز در میدان آفرودیت، در سال ۲۰۲۷ 
پیش بینی می شود. خط لوله انرژن ممکن است در سال ۲۰۲۶ تکمیل شود. تا 

آن زمان اروپا با هر چه از منابع دیگر تامین می کند، باید سر کند.
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پشت پرده خبرهای ضد و نقیض درباره بنزین

چه کسی از شایعه بنزین پتروشیمی ها سود می برد؟
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در حالی که اوپک قیمت قیمت سبد 
نفتی اوپک خود را ۱۰۸ دالر و ۱۱ سنت 
اعالم کرده، قیمت نفت این هفته در بازار 
جهانی حوالی ۹۸ تا ۱۰۵ دالر در نوسان 
بود.پیش بینی ها حکای��ت از آن دارد که 
قیمت نفت تحت تاثیر بهبود ریسک پذیری 
سرمایه گذاران و کاهش ذخایر نفت آمریکا 
در هفته پیش رو روند کاهش��ی در پیش 
بگیرد. به خصوص آنکه بانک مرکزی آمریکا 
با هدف مقابله با رشد تورم، نرخ بهره شبانه 
پایه خود را سه چهارم یک درصد افزایش 
داد که مطابق با انتظارات بود. این افزایش 
نرخ بهره، می تواند ارزش دالر را تحت تاثیر 
امیدواری ها به افزایش کندتر نرخ های بهره، 
کاهش دهد که نتیجه آن دالر ضعیف تر 
خواهد بود. دالر ضعیف نفت را که به این 
ارز قیمت گذاری می شود، برای خریداران 
غیرآمریکایی ارزان تر می کند.تینا تِتگ، 
تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس در این 
باره به رویترز گفته است: احساس ریسک 
ناشی از نگرانی های رکود، تحت تاثیر ادامه 
خوش بینی به درآمدهای آمریکا و موضع 
مالیم تر بانک مرکزی آمریکا درباره افزایش 
نرخ های بهره که از صعود قیمت های نفت 
پش��تیبانی کرد، بهبود یافت. افت ارزش 
دالر آمریکا هم باعث افزایش قیمت های 

کاالها ش��د.از س��ویی، در بخش عرضه، 
آم��ار اداره اطالعات انرژی آمریکا نش��ان 
داد ذخایر نفت آمریکا، هفته گذشته ۴/۵ 
میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است در 
حالی که تحلیلگ��ران کاهش این ذخایر 
به میزان یک میلیون بشکه را پیش بینی 
ک��رده بودند. تقاضا برای بنزین در آمریکا 
برمبنای هفتگی، ۸/۵ درصد بهبود یافت.

گروه مالی سیتی اعالم کرد صادرات نفت 
آمریکا به رکورد ۴/۶ میلیون بشکه در روز 
رسیده است. صادرات نفت آمریکا با افزایش 
اختالف قیمت وست تگزاس اینترمدییت با 
نف��ت برنت که خرید نفت آمریکا را برای 
خری��داران خارجی ارزان تر کرده، افزایش 

پیدا کرده است.
دست به دامان مکانیسم سقف  � 

قیمت
تحلیلگران می گویند، عامل دیگری که 
از قیمت های نفت پشتیبانی کرد، تصمیم 
اقتصادهای ثروتمند گروه ۷ برای اجرای 
مکانیسم سقف قیمت برای صادرات نفت 
روسیه تا پنجم دسامبر بود.به گفته استفن 
اینس، از شرکت مدیریت دارایی SPI به 

نظر می رس��د بازار در فضایی قرار گرفته 
است که احساسات بین ریسک های رکود 
در نیمه دوم سال و کمبود بنیادی عرضه 
در ب��ازار، تغییر می کند.یک عامل مهمی 
که از س��وی بازار دنبال می شود، نشست 
هفته آینده تولیدکنن��دگان اوپک پالس 
خواهد بود. این تولیدکنندگان اکنون ۹/۷ 
میلیون بشکه در روز کاهش تولیدی که 
در اوج بحران کرونا در آوریل سال ۲۰۲۰ 
تصویب کرده بود را احیا کرده اند.از سویی، 
منابع آگاه در اوپک پالس می گویند، این 
گروه در حال بررس��ی عدم تغییر تولید 
در س��پتامبر است اما دو منبع آگاه دیگر 
گفتند: اعضای اوپک پالس ممکن است 
درباره افزایش مالیم تولید مذاکره کنند.

تصمیم اوپک پالس برای عدم افزایش تولید، 
آمری��کا را مایوس خواهد کرد. جو بایدن، 
رییس جمهور آمریکا، ماه میالدی جاری 
با امید ب��ه متقاعد کردن تولیدکنندگان 
نفت خاورمیانه برای افزایش تولید نفت، به 
عربستان سعودی سفر کرده بود.یک مقام 
بلندپایه دولت آمریکا روز پنجشنبه اظهار 
کرد که دولت درب��اره دیدار اوپک پالس، 

خوش بین اس��ت و عرضه بیشتر نفت، به 
تثبیت بازار کمک خواهد کرد.با این حال، 
تحلیلگران براین باورند که با توجه به اینکه 
بس��یاری از اعضای اوپک پالس به دلیل 
کمبود سرمایه گذاری در میادین نفتی، قادر 
به تحقق سهمیه تولیدشان نیستند، افزایش 
تولید برای این گروه دشوار خواهد بود.قیمت 
نفت در مارس سال میالدی جاری پس از 
اعمال تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه 
روسیه به تالفی جنگ در اوکراین، به رکورد 
بیش از ۱۳۹ دالر در هر بشکه صعود کرد 
که باالترین قیمت از س��ال ۲۰۰۸ بود اما 
قیمت ه��ا از آن زمان به حدود ۱۰۸ دالر 
کاهش پیدا کرده است زیرا افزایش تورم و 
نرخ های بهره باالتر، نگرانی از رکورد و آسیب 
دیدن تقاضا برای سوخت را برانگیخته است. 
با توجه به عقب نشینی قیمت ها از رکورد 
مارس، برخی در اوپک پالس بر این باورند 
که تمایل قوی برای افزایش بیشتر عرضه 
وجود ندارد.رویترز می نویسد: تصور می رود 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
صاحب ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی 
هس��تند. اما برخی از منابع صنعت نفت 
توانایی عربستان س��عودی برای رسیدن 
راحت به س��طح تولی��د حداکثری را زیر 

سوال برده اند.

ضربه مهلک فدرال رزرو به بازار نفت
بازار نفت در سراشیبی سقوط؟ 

گزارش 2 
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مهدیه بهارمس�ت- این روزها سامانه بارشی 
روی آس��مان ایران قرار گرفته است؛ سامانه ای که 
بعدازظهر تا ش��ب احتمال ب��ارش دارد و اگر ببارد 
در عرض پانزده دقیقه تا نیم ساعت می تواند سیلی 
خطرناک ایجاد کند. بعد از سیل جنوب، این حادثه 
در تهران تکرار شد، اما اطالع رسانی درباره آن چندان 
وسیع نبود، اگرچه هواشناسی از قبل هشدارهایی 
داده بود با این وجود وزارت کشور پنجشنبه و به طور 
گس��ترده این متن را برای تهرانی ها فرستاد: »پیرو 
هشدار س��طح نارنجی اداره کل هواشناسی استان 
تهران برای تاری��خ )۱۴۰۱/۵/۵(، مبنی بر احتمال 
باال آمدن س��طح رودخانه ه��ا، آب گرفتگی معابر و 
جاری شدن روان آب در مسیل ها و احتمال برخورد 
صاعقه، از شهروندان محترم درخواست می شود از 
هرگونه توقف در بستر و حاشیه رودخانه ها و مسیل ها 
اکیدا خودداری کنند.« اما از س��اعات بامدادی روز 
پنجش��نبه پنجم مرداد ۱۴۰۱، پ��س از چند روز 
انتش��ار خبرهای س��یل در شهرستان های مختلف 
ایران، در تهران س��یالبی به راه افتاد؛ س��یالبی که 
جان ۸ تن را گرفت. حوالی ساعت ۱۲:۲۰ نیمه شب 
پنجشنبه در امامزاده داوود سیل مرگباری رخ داد. 
گزارش های اولیه از مرگ ۲ تن و مصدوم ش��دن ۸ 
نفر خبر دادند، میزان خس��ارت طوری گزارش شد 
که علیرضا زاکانی ش��هردار تهران و احمد وحیدی 
وزیر کشور در محل وقوع سیل حضور پیدا کردند. 
وزیر کش��ور در اظهارنظری برای شرح عمق حادثه 
گفت: »حوالی نیمه شب پنجشنبه، باران شدیدی در 
منطقه امامزاده داوود )ع( در شمال غرب تهران بارید 
و گل والی بسیاری از پشت امامزاده بازارچه و محله 
امامزاده داوود )ع( را دربر گرفت و وارد حرم شد.« او 
بیان کرد: »این سیل با گل والی فراوانی همراه شد تا 
جایی که حجم گل والی در برخی محله های امامزاده 
داوود به چهار متر می  رسید و بعضی از زائران و مردم 
محلی اسیر این سیل شدند و گل والی فراوان مردم 
را دچار مشکل کرد.« دکتر رضا شهبازی مدیرکل 
دفتر مخاطرات زیست محیطی و مهندسی سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور نیز با اشاره 
به بازدید میدانی از منطقه سیل زده امامزاده داوود، 
گفت: »عدم رعایت حری��م آبراهه  و تخریب کانال 
انتقال آب موجب ش��د تا در این رخداد آسیب های 
زیادی وارد ش��ود ضمن آنکه در این مطالعات اولیه 
ما زمین  لغزشی مشاهده نکردم بلکه رسوباتی بوده 
که به همراه آب ناش��ی از بارندگی به پایین دس��ت 

منتقل شده است.«
ویدئوها و تصاویر منتشرش��ده از وقوع سیل در 
امام��زاده داوود و ش��هرهای مختلف گویای ویرانی 
زندگی های بس��یاری بودند؛ از ص��دای ناله و فریاد 
مردمی که خانه  یا دام ش��ان را آب می برد تا ش��مار 
نامعلوم مفقودان و از دس��ت رفتن جان شهروندان. 
ب��ه گفته رییس س��ازمان ام��داد و نجات جمعیت 
هالل احم��ر تا لحظه نگارش این گزارش در جریان 
این س��یل ها ۲۶ نفر جان خود را از دس��ت داده اند 
که ش��امل ۲۳ مورد فوتی در اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان، هشت مورد فوتی در تهران، سه نفر در 
چال��وس، ده نفر در فیروزکوه و یک نفر در اس��تان 
مرکزی اس��ت. ۲۷ نفر ش��امل هفت نفر در تهران، 
چهار نف��ر در چهارمحال و بختیاری و مابقی در ۴ 
استان نیز مفقود هستند که جست وجو برای یافتن 
آنها ادامه دارد. از سوی دیگر میزان آسیب مالی که 
به افراد مختلف وارد شده معلوم نیست. با این حال 
با توجه به هشدار سازمان هواشناسی کشور، به نظر 
می رس��د که ممکن اس��ت جان های دیگری هم از 
دس��ت برود، کسب وکارهای مختلف آسیب ببینند 
و در نهایت، زندگی های دیگری هم ویران ش��وند. 
براساس گزارش ها دیروز در عرض ۶ ساعت، اندازه 
۸ ماه در یزد باران باریده است. حدود ۵۰ میلیمتر 
باران در این ش��هر گزارش ش��ده است. همچنین 
متروی ش��یراز نیز تعطیل ش��ده بود. همچنین به 
گفته فرماندار طالقان س��یل پنجشنبه شب حدود 
۵۰ خودرو را با خود برده است، اما او با بیان اینکه 
مشکل خاصی وجود ندارد سوژه رسانه ها شده بود. 
از طرفی حمید ناصری پژوهش��گر تاریخ مدیریت 
شهری و تهران شناس با اشاره به اینکه در این گونه 
مواقع شهرداری ها به دلیل اهمال کاری باید استعفا 
دهند، گفته اس��ت: »منطقه امام��زاده داوود جزء 
منطقه کن و سولقان است که یکی از مناطق بسیار 
پربارش تهران از دیرباز بوده و باید شهرداری تهران 
پیش بینی می کرد که بحران روان آب ها را مدیریت 
کند. متاسفانه ظاهرا مسیل ها در آن منطقه مسدود 
ش��ده و با بارش زیادی که در بامداد روز پنجشنبه 
داش��تیم این همه خس��ارات جانی و مالی به مردم 

وارد شد.
او ادامه  داد: »بارها دیده ایم مدیران ش��هر تهران 
به خاطر س��یالب اس��تعفا داده ان��د. آقای حبیبی 
ش��هردار وقت تهران در سال ۶۶ مجبور به استعفا 
ش��د. جواد شهرستانی شهردار اسبق تهران پس از 
سیل س��ال ۴۸ استعفا داد. خود شهردار آستین ها 
را باال زده بود و راه آب را باز می کرد و وقتی حجم 
مشکالت را دید مجبور به استعفا شد. همیشه سیل 
در تهران با ریس��ک مدیریت شهری همراه است.« 
این در حالی است که شهردار تهران نه تنها بعد از 
مرگ ۸ تن و مفقودی چندین تن استعفا نداد بلکه 
به عقیده برخی با پاچه های گلی نمایش تبلیغاتی 

به راه انداخته بود.
از طرفی محسن پیرهادی نماینده مجلس نیز با 
اش��اره به اینکه چرا بارش ۵ برابری سال ۹۸ منجر 
به چنین حادثه ای نش��ده بود، گفته است: »وزارت 
نیرو و به صورت ویژه سازمان منابع طبیعی موظف 
ب��ه الیروبی حری��م رودخانه بوده ام��ا در الیروبی 
س��هل انگاری و تعلل داش��ته که یکی از علت های 
اصلی خسارت بار شدن سیل کن شد. مسووالنی که 

تخلف کرده اند باید پاسخگو باشند.«
در حال حاضر نیز به گفته مدیرکل مدیریت بحران 
استان داری تهران، شرایط نارنجی سامانه بارشی تداوم 

خواهد داشت. از همین  رو، از ظهر پنجشنبه چندین 
بار پیامک هشدار به برخی تلفن های همراه ارسال 
ش��ده است. سازمان هواشناسی نیز اعالم کرده که 
تا روز دوشنبه دهم مرداد، بارش های رگباری ادامه 
خواهند داش��ت و احتمال می رود که در ۲۱ استان 
ایران سیل جاری شود. بنابراین براساس گزارش ها 
شرایط جوی همچنان در وضعیت »خطرناک« قرار 
دارد. اما مسووالن بر این باورند که هیچگاه غافلگیر 
نش��دند بلکه مردم غافلگیر ش��دند. ای��ن در حالی 
اس��ت که براساس شواهد و قرائن اگر الیروبی های 
رودخانه ها یا س��اخت و سازهای غیرمجاز در مسیر 
رودخانه ها نبود، می توانس��تیم برخالف تصورات از 
باران الهی فرصت سازی کنیم و آن را برای روزهای 
بی آبی ذخیره کنیم. این در حالی اس��ت که برخی 
مس��ووالن با س��وءمدیریت باران الهی را به سیلی 

ویرانگر تبدیل کردند.
 � هشدار سیل تا نیمه  هفته جاری

صادق ضیائیان، رییس مرکز 
پیش بینی س��ازمان هواشناسی 
ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه همچنان 
هش��دار سیل در کش��ور وجود 
دارد، ب��ه »جهان صنعت« گفت: 
ناپایداری های روزهای اخیر چند 
روز دیگ��ر ادامه دارد، براس��اس تحقیقات بادهای 
موس��می و بارش ه��ای رگب��اری تا اواس��ط هفته 
ج��اری  با ش��دت و ضع��ف در ایران حض��ور دارد. 
همچنین براساس پیش بینی ها برای چندین استان 
از جمله سیس��تان و بلوچستان، بخش های شمالی 
استان هرمزگان، کرمان، فارس، بوشهر، بخش های 
نیمه شرقی استان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، 
چهارمحال و بختیاری، غرب لرستان، جنوب اصفهان، 
غرب یزد، خراس��ان شمالی، گلس��تان، ارتفاعات و 
دامنه های اس��تان تهران و الب��رز طی روزهای آتی 
هش��دار قرمز اعالم ش��ده اس��ت. بنابراین احتمال 
بارش های رگباری که منجر به خسارت شود وجود 
دارد به ویژه در دامنه ها و ارتفاعات اس��تان البرز و 

تهران که باید حتما احتیاط الزم انجام شود.
وی اف��زود: ط��ی این دوران م��ردم دقت کنند 
از کنار رودخانه ها، مس��یل ها، حتی رودخانه هایی 
که به نظر می رسد خشک ش��ده اند فاصله بگیرند، 
به ویژه در س��اعت بعدازظهر و شب قرار گرفتن در 
بستر رودخانه ها بسیار خطرناک است، این بارش ها 
همراه با وزش باد ش��دید اس��ت، بنابراین از پارک 
کردن ماشین در کنار درختان فرسوده و تیر چراغ 
برق خودداری کنند، چراکه گاهی تصور می شود هوا 
صاف است اما به یکباره بارش های سنگینی آغاز و 
روان آب جاری می ش��ود، آن چیزی که در امامزاده 
داوود و خیلی از نقاط کشورمان این روزها شاهد آن 
هستیم همین مساله است. از طرفی نیروهای امدادی 
تمامی هشدارها را دریافت کردند، آنها از بروز حوادث 

احتمالی تا حداالمکان جلوگیری می کنند.
سیل تا نیم ساعت قابل پیش بینی است � 

در این میان برخی دلیل بارندگی های س��یالبی 
را طبیع��ی می دانن��د و بر این عقیده اند که س��یل 
طبیعی ترین اتفاق طبیعت اس��ت اما رفتار ما است 
که در قبال وقایع طبیعی، غیرطبیعی اس��ت، چرا 
که بادهای موس��می یا همان مونسون یک رخداد 
طبیعی و هرساله است. اما اینکه تلفات در پی داشته 
باشد، امری ناشی از سوءمدیریت است. احد وظیفه، 
رییس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان 
هواشناس��ی درباره شکل گیری مونسون به »جهان 
صنعت« گفت: پدیده ای که به تازگی جنجال برانگیز 
شده، ناشی از بادهای موسمی یا به اصطالح مونسون 
است. مونسون بیشتر در شبه قاره هند رخ می دهد؛ 
جایی که دو سطح آب و خشکی کنار یکدیگر قرار 
دارند؛ در تابس��تان که با چرخش زمین زاویه میل 
خورش��یدی کاهش پیدا می کند و تقریباً عمودی 
می شود، زمین انرژی زیادی را می گیرد، از آنجایی که 
سطح زمین پوشیده از خاک و سنگ گرما در زمین 
جذب می شود و دمای آن را باال می برد درحالی که 
در آب این طور نیس��ت و سبب تبخیر می شود. این 
وضعیت در منطقه ش��به قاره هند س��بب می شود 

آب و خش��کی دمای متفاوتی داشته باشند. دمای 
زیاد در زمین س��بب کاهش فشار می شود و کمک 
می کن��د هوا به الیه های باالتر ج��و برود، از طرفی 
ی��ک هوای دیگر بای��د بیاید جای آن را بگیرد، این 
هوا از منطقه اقیانوس و سطح آب می آید که البته با 
خودش رطوبت هم می آورد، این رطوبت در خشکی 
تبدیل به ابر می شود که اصطالحا آزاد شدن گرمای 
نهان می گویند، چنین پدیده ای سبب ایجاد ابرهای 
انفجاری روی خشکی می شود و به آن طوفان های 
تندری هم می گویند. این روند فرآیند شکل گیری 
مونسون است. البته مونسون فقط در هند نیست بلکه 
در چین هم شاهد آن هستیم، اما مهمترین منطقه ای 
که مونسون شکل می گیرد شبه قاره هند، پاکستان 
و تا حدودی جنوب ش��رق ایران است، که البته در 
ایران خیلی ضعیف تر از هند است. این جریان های 
اقیانوسی از شرق سومالی، یعنی جنوبی ترین مناطق 
اقیانوس هند تا شرقی ترین مناطق اقیانوس هند به 
س��مت شبه قاره هند روانه می شوند و این پدیده را 

شکل می دهند.
وی افزود: اگر کش��ور ما در ترازهای میانی جو، 
جریان های ش��مالی ضعی��ف و جریان های جنوبی 
تقویت ش��وند، طوری که بتوانند از شمال اقیانوس 
هند و خلیج فارس رطوبت را به سمت فالت ایران 
منتقل کنند، بعدازظهرها رگبار و رعدوبرق در مناطق 
جنوبی ایران هم شکل می گیرد، بارندگی در چنین 
وضعیتی ساعت مش��خصی دارد، به طور معمول از 
س��اعت سه و چهار بعدازظهر تا اوایل شب احتمال 

بارندگی وجود دارد که عمدتا هم حدود بیست دقیقه 
تا نیم ساعت است و اصال این طور نیست که ساعت ها 
بارندگی داشته باش��یم. این بارش های رگباری در 
ساعت های بعدازظهر ش��کل می گیرد و از آنجایی 
که در مناطق کوهستانی هستند تبدیل به سیالب 
می شوند. قوی بودن و ضعیف بودن مونسون در ایران 
بسته به این دارد که چه مقدار جریان های مرطوب 
بتوانند از منطقه شبه قاره هند و پاکستان به سمت 
ایران نفوذ کنند، هر موقع نفوذ رطوبت قوی تر باشد 
بارندگی های جنوب شرق ایران هم قوی تر می شود، 

مانند امسال که انتظار آن را داشتیم.

از بزرگ تری��ن  براس��اس گزارش ه��ا برخ��ی 
و خس��ارت بارترین س��یل های ایران در م��رداد از 
جمله تبری��ز ۱۳۱۳، جنوب ای��ران ۱۳۵۵، بوژان 
۱۳۶۶، تجریش ۱۳۶۶، ماسوله ۱۳۷۷، نکا ۱۳۷۸، 
گلس��تان ۱۳۸۰، گلس��تان ۱۳۸۴، ماک��و ۱۳۸۷، 
سیستان وبلوچس��تان ۱۳۹۵، ش��مال ایران ۱۳۹۶ 

اتفاق افتاده  است. 
رییس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان 
هواشناس��ی درباره علل این امر اظهار کرد: جریان 
مونسون که عمدتا ش��به قاره هند را دربرمی گیرد 
یک الگوی تابستانه است. این بادها در منطقه هند 
از اواخر بهار ش��روع می شود و تقریبا تا اوایل پاییز 
فعال اس��ت. اما در ایران از تیرماه شروع می شود و 
تا اواخر ش��هریور یا اوایل مهرم��اه ادامه دارد. البته 
این بادها بیش��تر در جنوب ش��رقی ای��ران مانند 
سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب فارس 
را دربرمی گیرد. اما گاهی مانند روزهای گذشته این 
ابرها برای مدتی در شهرهای شمالی کشور ظاهر و 
منجر به بارش های رگباری می شوند. بنابراین تکرار 

این حوادث در مردادماه کامال طبیعی است.
او ادام��ه داد: البت��ه برخالف تص��ورات بادهای 
موسمی همراه با بارش های رگباری سیالبی نیستند 
و همیش��ه تلفات جانی و مالی دربر ندارند. بخشی 
از تلفات های ناشی از سیل که سال های متوالی در 
شهرهای مختلف به وجود آمده ناشی از سوءمدیریت 
ما از منابع است. بنابراین نیمی از ویرانی های اخیر 
تقصیر خودمان اس��ت، زیرا وقتی روی رودخانه ای 

آس��فالت ایجاد می ش��ود یا در مکان اشتباهی سد 
می زنند، درختان منطقه را قطع می کنند، یا در بستر 
رودخانه ها س��اخت و سازهای غیراصولی می کنند، 
قاعدتا ب��ا وقوع بارش های رگب��اری رودخانه هایی 
جریان پیدا می کنند و خرابی هایی ایجاد می ش��ود. 
وقتی با ساخت و سازهای غیرمهندسی طبیعت را 
دس��تکاری می کنیم، وقوع بارندگی های اینچنینی 
که عمدتا رگباری همراه با رعد و برق اس��ت، برای 
ما سیل آسا می ش��ود. وقتی حق طبیعت را رعایت 

نکنیم، خرابی آن دامان ما را می گیرد.
وظیفه درباره اینکه میزان شدت بارندگی ها قابل 

پیش بینی نیست، بیان کرد: متاسفانه شدت و ضعف 
میزان بارندگی های مونسون قابل پیش بینی نیست. 
ممکن است یک روز در یک منطقه مانند امامزاده 
داوود ش��دت بارندگی به قدری زیاد شود که سیل 
رخ دهد و روز دیگر در منطقه ای دیگر مانند تجریش 
ش��دت بارندگی زیاد باشد. بنابراین میزان شدت و 

ضعف بارندگی ها مشخص نیست. 
وي گفت:  در س��ال ۶۶ همی��ن بارندگی ها در 
دره تجریش سیل آسا بوده که ۳۰۰ نفر تلفات داده 
اس��ت. در نتیجه اینکه از چند روز قبل وقوع سیل 
را در منطق��ه ای پیش بینی کنیم، وجود ندارد. تنها 
زمانی وقوع سیل قابل پیش بینی است که ابر رشد 
کند و از طریق ماهواره ها قابل رصد باشد. البته تمام 
این پروسه برای تشخیص احتمال وقوع سیل در آن 
نقطه تنها نیم ساعت قبل از حادثه قابل بررسی است. 
یعنی تا رصد و وقوع س��یل تنها نیم ساعت فرصت 
است. البته باز هم بستگی به سیستم ابر و بارندگی ها 
دارد. بنابرای��ن در این گونه مواقع مردم باید از قبل 
آمادگی های الزم را داشته باشند.  با این حال طی 
روزهای آینده مردم هرگز در بستر رودخانه نروند و 
ماشین آنجا پارک نکنند، عمده ترین تلفات روزهای 
اخیر برای کس��انی بود که به بس��تر رودخانه رفته 
بودند ، کسانی که س��وار بر ماشین منتظر سیالب 
شدند دیدند که آب خودشان را به همراه ماشین شان 

برد و آنها غافلگیر شدند.
فرصت سوزی! � 

در این میان حمید سینی ساز، 
مدیر گروه آب شبکه حکمرانی 
نوین کشاورزی و منابع زیستی 
نیز با اشاره به خطای انسانی و 
مدیریت��ی در وقوع خرابی های 
ناشی از سیل به »جهان صنعت« 
گفت: متاسفانه به طور کلی رویکرد مسووالن درباره 
توسعه کش��ور علی الخصوص مدیریت آبی اشتباه  
اس��ت، زیرا برای مدیریت آب کش��ور تنها مخازن 
سطحی برای ذخیره سازی آب در نظر داریم. درحالی 
که در اقلیم ایران بارندگی ها بیشتر به صورت ناگهانی 
و موسمی است. از سویی روزهای بدون بارش زیادی 
هم داریم. حتی به دلیل شرایط اقلیم پتانسیل تبخیر 
بیش��تری هم در کشور وجود دارد. شیوه اساسی و 
اصولی ذخیره س��ازی آب زیرسطحی است. اگر در 
این مواقع بتوانیم در همان مبدا بارش در کوتاه ترین 
زمان و بیش��ترین میزان آب را به داخل سفره های 
آب زیرزمینی نفوذ دهیم، از ویرانی ها و تلفات جانی 
جلوگیری می شود. این در حالی است که همیشه در 
مواجهه با سیل از فرصت های پیش آمده برای ذخیره 
آب ش��یرین اهمال کاری کرده ای��م. در صورتی که 
می توانستیم به جای رهاسازی آب و ایجاد ویرانی ها 
از این فرصت اس��تفاده کنیم و از این حادثه به نفع 
خودمان بهره ببریم، چرا که با ذخیره سازی همین 
آب مش��کل بی آبی کشور نیز حل می شد. به نظرم 
آب هایی که طی چند روز گذشته جاری شدند، حکم 
طالی نابی را دارند که با س��وءمدیریت ها ویرانی به 
بار آوردند و به راحتی هم از دستمان رفتند. این در 
حالی است که برخالف تصورات مسووالن غافلگیر 
نشدند، زیرا هرساله در اوج تابستان در همین برهه 
باران های موسمی را داریم اما هیچگاه برای برخورد 
با آن راه حل درس��تی را پیش نگرفته ایم. به همین 
دلیل این درد از درد سیل های زمستان بیشتر است. 

زیرا در اوج نیاز آبی به دلیل نداشتن مدیریت صحیح، 
آب مورد نیاز را از دست دادیم.

وی اف��زود: اگر چه چنین رویکرد اش��تباهی بر 
کل کشور حاکم است. متاسفانه این رویکرد بعد از 
اصالحات ارضی در کشور شکل گرفت. نگاه مدیران 
به سبک اروپاهایی ها شد، یعنی برای ذخیره سازی 
آب حتما باید سازهای بزرگ آبی مانند سد احداث 
ش��ود. در حالی که اگر کشورهای اروپایی به سمت 
این امر رفتند، اصوال مش��کل افت س��فره های آبی 
ندارند، اما مدیران ما به دلیل تفکرات اشتباه شیوه 
اروپاییان را در ایرانی که شرایط اقلیمی متفاوتی دارد، 

اجرا می کنند، چرا که با سدسازی های بی رویه تشت 
تبخیر ایجاد کردیم تا آب های ذخیره شده هر چه 

سریع تر از بین بروند.
این کارش��ناس سیاس��تگذاری آب با اشاره به 
ساخت و سازهای غیراصولی و قطع درختان اظهار 
کرد: قاعدتا برای اینکه شدت خرابی ها کاهش پیدا 
کند باید باالدست مناطق کوهستانی پوشش گیاهی 
ایجاد کنیم، این در حالی است که به جای کاشت 
درختان و پوش��ش گیاهی اخی��را درختان را قطع 
می کنند و به جای آن سازه های غیراصولی می سازند. 
این در حالی است که اگر پوشش گیاهی در مسیر 
جریان آب وجود داشته باشد، از شدت و عرض آب 
کاس��ته می شود همچنین آب فرصت پیدا می کند 
مکثی کند تا به درون سفره های زیرزمینی نفوذ پیدا 
کند. البته باید مسیرهای آبی را در عرض بیشتر و 
عمق کمتری احداث کنیم تا شدت و سرعت آب قابل 
کنترل شود. همچنین مسیرهای طبیعی رودخانه ها 
باید به باغات تبدیل شود نه خانه های مسکونی. البته 
چنین امری مطلوب س��اختار مدیریتی امروز ما در 
وزارت نیرو نیست، زیرا آنها بر این عقیده اند که این 
آب ها باید به صورت مسیل های عمیق پرفشار اتفاق 
بیفتد تا بلکه این موضوع توجیحی برای ساخت یک 
سد جدید یا سازه آبی باشد. چه بسا بودجه های بسیار 
زیادی هم درخصوص سدسازی ها در کشور جابه جا 
می شود، بنابراین اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آنها از 
این بودجه محروم می شوند. لذا کشور خودخواسته به 
سمت کاهش پوشش گیاهی و افزایش شدت سیل ها 
در آینده می شود، چرا که ما انگیزه مدیریت سطحی 
آب را داریم و همچنان انگیزه مسووالن بودجه های 
هزار میلیارد تومانی است که بابت ساخت هرکدام 
از سازه های آبی در کشور جابه جا می شود. بنابراین 
بروز خسارت های جانی و مالی ناشی از سیل مطلوب 

دستگاه مدیریتی کشور است.
فارغ از ویرانی و خرابی ها سیل تهران حاشیه هایی 
هم داش��ته اس��ت. طی چند روز گذشته مسووالن 
زیادی برای بازدید میدانی خسارت وارده به امامزاده 

داوود مراجعه کردند.

 �  چکمه نایاب شده بود!
در ای��ن باره عل��ی نصیری، 
رییس س��ازمان پیش��گیری و 
مدیری��ت بح��ران ش��هرداری 
تهران به »جهان صنعت« گفت: 
عکس هایی از نمایندگان مجلس 
در امامزاده داوود مشاهده کردم 
اما درخصوص جزئیات آن اطالعی ندارم. اما درخصوص 
اینکه آقای زاکانی مجبور شد بدون کفش مناسب پا در 
میدان بگذارد را در جریان بودم. ایشان با وجود جلسات 
متعدد اول صبح برای بازدید به منطقه رفتند. ایشان 
برخالف تصورات در فضایی زندگی می کنند که به دنبال 
نمایش و دیده شدن نیستند. در هر صورت بله، شاید 
بهتر بود ایشان در آن لحظه چکمه به پا می کردند اما 
حجم گل والی در آن زمان پیش بینی نش��ده بود. به 
همین دلیل ایش��ان با آمادگ��ی الزم در آنجا حضور 
نیافتند. اینکه رسانه ها رفتار ایشان را نقد کردند تهمت و 
ناجوانمردی است. اینگونه رفتارها بیشتر به تسویه حساب 
سیاسی می خورد تا انتقادهای سازنده. از طرفی در حال 
حاضر به دلیل وقوع سیل و وجود امدادگران بی شمار 
در منطقه چکمه نایاب شده است. چه بسا امدادگران 
زیادی در حال کمک هستند که هنوز چکمه ندارند. 
به نظرم اینگونه انتقادها حاشیه ای است، چرا که با یک 
عکس یادگاری نمایندگان مجلس و پاچه گلی شهردار 

تهران خسارتی که به مردم وارد نشده است.
 � س�ازمان مدیریت بحران و هواشناس�ی 

تعطیل  هستند؟
در ه��ر صورت ب��روز بارش های رگب��اری و وقوع 
سیالب های اخیر با اشاره به گفته کارشناسان مربوطه 
قابل پیش بینی حتی از سال های گذشته بوده است، 
چرا که این باران ها هر ساله بر ایران می بارد و به دلیل 
اهمال کاری ها جان می گیرد. در همین راس��تا دکتر 
فریبرز ناطقی الهی اس��تاد مدیریت بحران نیز اعالم 
کرده است: »در حالی شاهد مرگ و مفقودی بسیاری 
از شهروندان هستیم که ما کارشناسان قبل از سازمان 
هواشناسی چنین وضعیت جوی ای را هشدار داده بودیم 
و بهانه های مدیران و دولتمردان در این خسارت های 

پیش آمده، پذیرفتنی نیست.«
وی افزود: »این در حالی است که سازمان هواشناسی 
و س��ازمان مدیریت بحران کشور وظیفه داشتند به 
ش��هروندان در موارد سیل در یزد، زاهدان، فیروزکوه، 
طالقان و امامزاده داوود و دیگر موارد خیلی زودتر هشدار 
دهند و متاسفانه انگار این سازمان ها در تعطیلی به سر 
می برند که حتی هیچ اقدامی برای مدیریت وضعیت 

بحران پیش از واقعه انجام ندادند.«
متاسفانه کامال روشن است که مسووالن و مدیران 
نهادهای مربوطه، هشدارهای کارشناسان و متخصصان 

امر در مسائل مختلف را جدی نمی گیرند.

»جهان صنعت« دالیل وقوع سیالب های هولناک را در گفت و گو با کارشناس ها بررسی کرد

بحران مدیریت

سال نوزدهم    شنبه  8 مرداد  1401    شماره  5062

قان
 طال

ب در
یال

س
� 



15
t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی

info@jahanesanat. ir سال نوزدهم    شنبه  8 مرداد  1401    شماره  5062

خبر

معاون صنایع دستی کشور:
اللجین باید به جایگاه واقعی خود برسد

»جهان صنع�ت«- 
معاون صنایع دستی کشور 
گف��ت: »دبیرخانه ش��هر 
جهانی سفال باید برون گرا 
بوده و تعامل بسیار باالیی 
با داخل و خارج از کش��ور 

داشته باشد.«
مریم جاللی دهکردی در حاشیه سفر هیات دولت به استان همدان در 
شهر جهانی سفال گفت: »در بازدیدها و نشست های امروز از نزدیک با مسائل، 
مشکالت، ظرفیت ها و چالش های هنرمندان و صنعتگران در عرصه تولید 
سفال آشنا شدم و امیدوارم که این شهر جهانی بتواند به عنوان پایگاهی که 
مطلوبیت ها و ظرفیت های مد نظر را دارد، به جایگاه واقعی خود برسد و ما به 
عنوان خادم این هنرمندان بتوانیم این ظرفیت ها را تقویت کنیم.« او گفت: 
»تالش داریم تا مشکالت را رفع کنیم و براساس نامگذاری امسال از سوی 
رهبر انقالب، بتوانیم بر اساس مولفه های دانش، این هویت اصیل ایرانی که 
س��فال اس��ت و هنرمندان آن را که سال ها زحمت کشیده و میراث دار آن 
هستند به زنجیره ارزش متصل کنیم.« جاللی ادامه داد: »مشکالت زیادی 
وجود دارد، موانع قانونی بعضی وقت ها سر راه صنعتگران و تولیدکنندگان 
اس��ت که شاید ناش��ی از عدم هماهنگی بین دستگاه های مختلف باشد و 
این امکان وجود دارد که بتوانیم به مفاهمه برس��یم.« معاون صنایع دستی 
کشور اضافه کرد: »ضرورت دارد که یک نگاه ویژه به صنایع دستی شود و 
همه دس��تگاه ها باید به صنایع دستی نگاه ویژه ای داشته باشند، از گمرک 
و اداره مالیات و ش��رکت های آب و برق و گاز گرفته تا مجلس که باید در 
برنامه هفتم توسعه به صنایع دستی نگاه ویژه ای داشته باشند و موظفیم که 
نظرشان را جلب، موانع را پیدا و تسهیل گری کنیم تا هنرمند تولیدکننده 

ما بتواند به حد مطلوبیت خودش برسد.«

ضرغامی تاکید کرد
رونمایی از طرح  بازآفرینی آرامگاه حبقوق نبی)ع(  

»جهان صنع�ت«- 
و  فرین��ی  زآ با ط��رح 
ساماندهی محوطه آرامگاه 
حبقوق نبی)ع( با حضور 
وزی��ر می��راث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 
پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱ 
رونمای��ی ش��د. مهندس 
سیدعزت اهلل ضرغامی در 

آیین رونمایی از طرح بازآفرینی و ساماندهی محوطه آرامگاه حبقوق نبی)ع( بیان 
کرد: »این طرح می تواند در ارتقای بخش میراث فرهنگی و  گردشگری مجموعه 
موثر باشد.« او با بیان اینکه طرح فوق تامین اعتبار و به زودی عملیات اجرایی آغاز 
می شود، افزود: »حبقوق نبی)ع( افتخار ایران و مبشر پیامبر اسالم)ص( است. 
این پیامبر الهی مورد اقبال همه ادیان است و آرامگاه او باید طرح جامعی 
به لحاظ گردشگری و زیارتی داشته باشد.« وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و  صنایع دس��تی ادامه داد: »طرحی که امروز افتتاح شد دارای کاربری های 
مختلفی است که پس از اجرا، فضای مجموعه را تغییر می دهد و امیدواریم 
در آینده نزدیک ش��اهد تحولی در گردشگری زیارتی مجموعه باشیم.« او 
با اش��اره به اینکه ساماندهی مسیر گردشگری گنجنامه به تویسرکان باید 
در اولوی��ت قرار بگی��رد، مطرح کرد: »تردد در تمام فص��ول باید در جاده 

امکان پذیر شود.«

آثار تاریخی آران و بیدگل نیازمند مرمت
»جهان صنعت«- رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان آران و بیدگل گفت: بیش از ۷۰ درصد آثار تاریخی شهرستان نیاز 
به مرمت اضطراری دارد که برای مرمت اصولی این بناها به ۱۳ میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است. 
مهدی مشهدی اظهار کرد: اگر شهرستان را به سه بخش کویرات، شهر آران 
و بیدگل و شهرهای سفیدشهر، نوش آباد و روستاهای پیرامون آن تقسیم کنیم 
در بخش کویرات تاسیس��ات و زیرساخت های گردشگری در حد قابل قبول 
است، اما در بخش شهر تاسیسات گردشگری زیادی نداریم و از نظر اقامتی با 
مشکل مواجه هستیم. در حوزه شهری نیاز به ایجاد اقامتگاه های گردشگری 
داریم و در حوزه سفیدشهر و نوش آباد نیز با کمبودهای زیادی از نظر اقامتی و 
پذیرایی روبه رو هستیم. وی افزود: از نظر زیبایی کویر آران و بیدگل در کشور 
بی نظیر است، اما در بخش کویر زیرساخت های گردشگری خوبی نداریم و تعداد 
اقامتگاه ها بسیار محدود است و گردشگران در این باره گالیه دارند. به دنبال 
این هستیم که از اعتبارات بخش خصوصی و دولتی، اردوگاه های گردشگری 

در کویر ایجاد کنیم.

ن�ادر نینوای�ی- عموما وقت��ی صحبت از 
خام فروش��ی مطرح می ش��ود بیش��تر مساله 
خام فروشی نفت به ذهن متبادر می شود. واقعیت 
این است که مساله خام فروشی به هیچ وجه محدود 
به نفت و پتروشیمی نبوده و ابعداد بسیار وسیع تری 
را دربر می گیرد که خام فروشی، فرهنگ، ادبیات، 

شاخصه های تمدنی و هنر از آن جمله هستند.
واقعیت امر آن است که کشور ما ایران باوجود 
بهره مندی از ش��اخصه های تمدنی س��ترگ و 
س��بقه طوالنی که در زمینه هنر و ادبیات دارد، 
شاخص های تمدنی آن از طریق رسانه های نوین 

به مردم جهان شناسانده نشده اند.
همین موضوع باعث ش��ده این روزها جای 
خالی اسطوره ها و شخصیت های تاریخی ایران در 
تولیدات سینمایی، پویانمایی و صنعت بازی های 

رایانه ای به شدت احساس شود.
در این گزارش س��عی 
کرده ایم ضمن گفت وگو 
با پرویز کرمی رییس مرکز 
فناوری های نرم و توسعه 
صنایع خالق معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری 
نگاهی عمیق تر به مساله خام فروشی شاخص های 
تمدنی و فرهنگی کشور داشته باشیم و برنامه های 
 معاون��ت علمی ب��رای مقابله با ای��ن پدیده را 

بررسی کنیم.
مش��روح مصاحبه »جهان صنعت« با پرویز 
کرمی رییس مرکز و دبیر ستاد فناوری های نرم 
و توسعه صنایع خالق معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری در پی می آید.
 � با وجود تاکیداتی که همواره در خصوص 
آثار منفی خام فروشی وجود دارد اما زمانی 
که صحبت از این موضوع مطرح می ش�ود 
بس�یاری تصور می کنند که خام فروش�ی 
محدود به مساله نفت و مشتقات آن است. 
باتوجه به اینکه شما اولین فردی هستید که 
به صراح�ت این موضوع را مطرح کرده اید 
بفرمایید خام فروش�ی در حوزه فرهنگ و 

تمدن چه شاخصه هایی دارد؟
وقتی رهبر فرزانه انقالب صحبت از دوری از 
خام فروشی می کنند نباید در جامعه این طرز تلقی 
وجود داشته باشد که منظور از خام فروشی صرفا 
محدود به نفت و پتروشیمی، معدن و مواردی از 
این دست است. هر آنچه که خارج از فرآیندهای 
ارتقایی و افزایشی و بهره گیری و استفاده از دانش 
و دانش فنی باش��د مشمول تعریف خام فروشی 

است.
اتفاقا این موضوع )خام فروشی( در حوزه ادبیات، 
علوم انس��انی، فرهنگ و هنر نیز بیشتر دیده و 
مطرح می شود. به خصوص در حوزه فرهنگ هنر 
و ادبیات کهن به این دلیل که کشور ما یک کشور 
دارای تاریخ و تمدن بزرگ و غنی اس��ت، باید از 
خام فروشی آثار و خدمات فرهنگی و هنری خود 

به جد اجتناب کنیم.
ایران ادبیاتی بسیار غنی و کهن دارد و در این 
ادبیات کاراکترها، نماد ها، اسطوره ها و شخصیت ها 
می توانند برای خلق آثار ادبی، فرهنگی و هنری 
در گونه ها و ژانرهای مختلف و در صنایع خالق و 
فرهنگی دستمایه خلق آثار هنری قرار گیرد. توجه 
داشته باشید که بسیاری از فیلم ها و سریال هایی 
که کشورهای همسایه تولید می کنند با استفاده 
از اسطوره ها، شخصیت ها و کاراکترها و داستان ها 
و مضامین، ادبی، فرهنگی و تمدنی ایران اقتباس، 
بازارآیی و تولید می شوند. این کشورهای همسایه 
با اس��تفاده از متون، داستان ها و شخصیت های 
موجود در مکتوبات ایران، شخصیت هایی ساخته 
و در واقع صرفا با تغییر نام شخصیت های ایرانی از 
آنها در سریال ها و تولیدات سینمایی خود استفاده 
کرده و تولیداتشان را به صورت فرآوری شده به سایر 

کشورها از جمله کشور ما عرضه می کنند.
به عنوان نمونه یکی از کشورهای همسایه در 
تولید یک سریال از شخصیت های شاهنامه ای و 
اسطوره ای ایران همچون رخش، رستم، اسفندیار، 

زال و سیمرغ و سایر شخصیت های شاهنامه با 
تغییر نام استفاده کرده تا بگوید کشورش فرهنگ 

ریشه داری داشته است.
 � به نظر شما نمود خام فروشی در حوزه 
گردش�گری و میراث فرهنگی شامل چه 

مواردی می شود؟
در این حوزه نیز خام فروشی مشهود است. عدم 
رسوخ نوآوری و بهره گیری از فناوری های روزآمد و 
نوین در امر معرفی میراث ملموس و ناملموس این 
موضع را قابل درک می کند. در زمینه گردشگری و 
میراث فرهنگی می توان نمونه هایی را عنوان کرد. 
برای مثال اگر به آرامگاه بوعلی س��ینا و آرامگاه 
عطار نیش��ابوری، چغازنبیل و یا تخت جمشید 
و پارس��ه سر زده باشید می بینید که در بهترین 
حالت یک راهنمای گردشگری آنجا حضور دارد 
و در خصوص آن مکان و یا آداب و رسوم و تمدن 
آنجا توضیحاتی کلی ارائه می دهد. طبیعتا اگر افراد 
مختلف در مقاطع زمانی مختلف وارد آن مکان 
شوند توضیحات یکسانی را دریافت نخواهند کرد 
چراکه راهنمای گردشگری نیز انسان بوده و خسته 
می شود و به مرور زمان موضوع برایش تکراری و 
خسته کننده می شود و ممکن است مواردی را هم 

کم و زیاد توضیح دهد.
 � فکر می کنید برای رفع این نقیصه ای 
که به آن اشاره کردید چه باید کرد و چگونه 
می توان از خام فروشی در حوزه گردشگری 
و میراث فرهنگی جلوگیری کرد؟ به عنوان 
یك نمونه مشخص در زمینه معرفی میراث 
فرهنگی شخصیت های تاریخی که به آن 
اشاره داشتید چگونه می توان از خام فروشی 

جلوگیری کرد؟
اگر ب��رای معرفی و توضیحات درباره میراث 
فرهنگی، س��ایت ها و شخصیت های تاریخی از 
ساخت فیلم، انیمیش��ن، گیم و تکنولوژی های 

ARوVR استفاده شود، ضمن آنکه دانش فنی به 
خدمت گرفته شده است شرکت های دانش بنیان 
و خالق در این حوزه ها شکل می گیرد و می توان 
فیلم، تصویر و کتاب شخصیت تاریخی و معاصر و 
جنبه های گوناگون زندگی شخصیت های فرهنگی 
و تاریخ��ی را با جلوه های ویژه و با بهره گیری از 
فناوری ه��ای روز عرضه کرد. همچنین می توان 
از این طریق قهرمانان و اسطوره های واقعی را به 

جوانان معرفی کرد.
با اس��تفاده از ای��ن روش ه��م در پذیرش، 
شناسایی و معرفی میراث فرهنگی و شخصیت 
اثرگذارتر عمل می شود و هم می توان شرکت های 
دانش بنیان و خالقی ایجاد کرد که در تولید آثار 
هنری و در زمینه تولید محصوالت و ارائه خدمات 
فرهنگی و هنری کار خالقانه انجام دهند. همچنین 
از فناوری روز نیز بهره گرفته شده و تولید شغل، 
ارزش افزوده و ثروت می ش��ود. به نظرم درست 
اینجاست که نباید از داشته ها و میراث فرهنگی 

خود به صورت خام و خام فروشی استفاده کرد.
 � فکر می کنید فناوری های نوین می توانند 
چه نقش�ی در معرفی و ارائه شاخصه ها و 
ارزش های فرهنگی ایران به جهانیان داشته 

باشند؟
به نظرم اگر قرار است فرهنگ غنی و مقتدر 
ایران اسالمی به جامعه جهانی معرفی شود این 
اتفاق باید به بهترین شکل، با بهترین بسته بندی 
و با بهره گیری از فناوری های روز همچون هوش 
مصنوعی، اینترنت اش��یا و  ای تی و  ای س��ی تی 

بیفتد.
 � در سال های اخیر برخی از کشورهای 
غربی با ارائه تبلیغات رسانه ای بر این موضوع 
پای می فشارند که در زمینه حمایت از حقوق 
حیوانات پیشرو بوده و در این زمینه سابقه 
تاریخی باالیی دارند. رجوع به تاریخ ایران اما 

گویای نشانه هایی از این امر است که ایران 
در زمینه حمایت از حقوق حیوانات سبقه 
طوالنی ت�ری دارد ام�ا روی این زمینه کار 
نشده است. در خصوص این موضوع و اینکه 
چگونه می توان این شاخص فرهنگی ایرانیان 

را برجسته کرد کمی توضیح دهید.
امروزه در بسیاری از جوامع پیشرفته خصوصا 
در کشورهای اروپایی و آمریکایی این مساله مطرح 
است که آنها دوستدار حیوانات هستند در صورتی 
که اسالم و ایران در زمانی که آنها حیوانات را )برای 
تفریح( ش��کار می کردند و می خوردند دوستدار 

حیوانات بوده اند.
اجازه بدهید یک خاطره و تجربه ای که زمانی 
در وزارت ارشاد مسوولیت داشتم را مطرح کنم. 
در آن زمان با وقف نامه ای مواجه شدم که در استان 
اصفهان وجود داشت و برمبنای وقف صورت گرفته 
واقف دو قطعه زمین بزرگ را برای کاشت دانه ارزن 
و جو ارائه داده بود. در این زمین های زراعی ارزن 
و جو کشت می شد و محصوالت آن در بیابان ها 
پخش می شد تا حیواناتی که در زمستان به دانه 
دسترس��ی نداشتند بتوانند از این دانه ها تغذیه 

کنند و زنده بمانند.
این وقف نامه از ۴۰۰س��ال پیش به وجود 
آم��ده، و ادامه دارد و از روی دیرینه شناس��ی 
آن را سال سنجی کرده اند. بنابراین این نمونه 
می تواند به راحتی ب��ه جامعه جهانی معرفی 
شود و آن زمان اشتباه بودن شعارهای پوشالی 
که در خصوص پیشرو بودن برخی از کشورها 
در زمینه حمایت از حیوانات مطرح می ش��ود 

مشخص شود.
این واقعیات اگر به صورت درست و ساده بیان 
شوند و اعتبارسنجی آن عرضه شود در معرفی 
ایران به جامعه جهانی موثر است و در کنار جلب 
و جذب گردشگر در معرفی فرهنگ غنی ایران 

اسالمی و فرهنگ ناملموس در دفاع فعال از ایران 
موثر خواهد بود. در نتیجه با جمع آوری مستندات 
و عرضه مناسب می توان معرف بخشی از فرهنگ 

مقتدر، غنی و ریشه دار ایران بود.
 � معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
مشخصا چه اقداماتی را برای جلوگیری از 
خام فروشی فرهنگ و ادبیات در نظر دارد؟

یکی از اقداماتی که معاونت علمی خصوصا 
امسال انجام داده است راه اندازی خانه های خالق 
و ن��وآوری در حوزه ه��ای ۲۰ گانه صنایع خالق 
و فرهنگی بوده اس��ت. ای��ن خانه های خالق و 
فرهنگی به وجود خواهند آمد و البته اساسا کار 
اینها توسط بخش خصوصی صورت می گیرد اما 
تس��هیالت و حمایت های الزم از سوی معاونت 

علمی ارائه می شود.
خانه های خالق و نوآوری مش�خصا در  � 
چه حوزه هایی فعالیت خواهند داشت و به 
معرفی و پیشبرد چه شاخه هایی خواهند 

پرداخت؟
خانه های خالق و نوآوری در حوزه های ادبیات، 
فرهنگ، هنر، آموزش، یادگیری، اس��باب بازی، 
فیلم، پویانمایی، ورزش و تندرستی و نوآوری های 
اجتماعی، فیلم، انیمیش��ن، گیم، اسباب بازی، 
مد، پوش��اک، رسانه ها و کسب وکارهای مجازی 

فعالیت می کنند.
متقاضی دارای ایده می تواند وارد این خانه 
خالق و نوآوری شده و در یک دوره شتابدهی 
قرار گیرد. منتورها و مربیان به این فرد دارای 
ای��ده کمک می کنن��د تا ای��ده اش تبدیل به 
محصول یا خدمت ش��ود. توسعه بازار، توسعه 
محصول، تسهیالت مالی، تسهیالت حقوقی، 
مش��اوره های فنی و در نهایت بازاریابی و ورود 
ایده ه��ا به بازارهای جهان��ی در دل خانه های 

خالق و نوآوری صورت می گیرد.

رییس مرکز فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق معاونت علمی در گفت وگو با »جهان صنعت« مطرح کرد

وقتی اسطوره های ایرانی وارداتی می شوند!
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه

قانون های حل جدول سودکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یک تا 
۹ نوشته شود. بدیهی است که هیچ عددی 

نباید تکرار شود. 
۲- در ه��ر مربع ۳×۳ اعداد یک تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددی نباید 

تکرار شود.

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

سودوکو 
س��ودوکو Sudoku ی��ک واژه ترکیبی 
ژاپنی به معنای عددهای بی تکرار است و 
امروزه به جدولی از اعداد گفته می شود که 
به عنوان یک سرگرمی رایج در نشریات 

کشورهای مختلف به چاپ می رسد.
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عمودی:    
۱- از آثار تاریخی شهر یزد- کندن زمین

۲- یاقوت��ی به رنگ دانه انار- نوعی پخت تخم مرغ- فیلمی 
از داریوش مهرجویی

۳- باجه فروش بلیت- از انواع خط در هندس��ه- از مذاهب 
چهارگانه اهل سنت 

۴- ن��ام عمومی س��ازهایی که ب��ا ارتعاش ت��ار ایجاد صدا 
می کند- در ذهن دیگری افکندن- بس��ی رنج بردم در این 

سال ................- چون آید کار گردد خراب
۵- شبیه و مانند- نوشتن ادبی و به رشته تحریر درآوردن- 

فرمان حرکت
۶- دروی��ش را غنیم��ت اس��ت- منتقل کنن��ده بیماری- 

سنگ ریزه سفید و درخشان
اس��تان  مرک��ز  پنب��ه ای-  پارچه ه��ای  وص��ف   -۷

چهارمحال و بختیاری- قرمز بودن و نوعی کبوتر
۸- موتور موشک- روی صندلی اسب- کاستی ها

۹- علم ستاره شناسی- نام علمی زرد پی- نگاه غیرمودبانه 
از قسمت باالی سر تا زیر چشم

۱۰- اف��راد حیله گ��ر- ن��اگاه حمله بردن- همه را ش��امل 
می شود

۱۱- گذرگاه خون در بدن- روزنامه ورزشی اسپانیا- طلبکار 
و وام دهنده

۱۲- حاصل کار آسیابان- تکه پارچه کهنه- سالح خمیده- 
لقب اشرافی در انگلیس

۱۳- میزان تخمینی و حدس��ی- عکس��برداری رایانه ای- 
قسمتی از چرخ خودرو

۱۴- نوعی پاس در فوتبال- سوغات لیقوان- باجناق 
۱۵- پسوندی برای حالت یا صفت- مخترعان هواپیما

افقی:
۱- پسندیدن و انتخاب کردن- درد و آزردگی جسمی

۲- خان��دان معاوی��ه- عالم��ت زی��ر خط کس��ری- چرخ 
بازیگر زمان

۳- از نام های روز قیامت و س��وره هش��تاد و هش��تم قرآن 
کری��م- کمک کنن��ده و پش��تیبان- ماده س��یاه حاصل از 

سوختن مواد نفتی 
۴- بانگ ش��ادی و نشاط- واحدی در وزن- باران شاعرانه- 

مروارید گرانبها

۵- ضمی��ر جانش��ین- کارمند نظامی س��فارتخانه- نقاش 
اسپانیایی تابلوی سبد نان

۶- دوس��تی و محبت- گونه ای ش��یرینی از می��وه تازه یا 
کمپوت- لبریز و ماالمال

۷- ژرف اندیشی- ژله خوراکی- در یک لحظه
۸- س��دی روی رود نیل- دش��منی و ع��داوت- هر عنصر 

ترکیب شده با اکسیژن
۹- آشنا به راه- جذب کننده امواج رادیویی- به دفعات

۱۰- از حروف ندا و خطاب- پایتخت تمدن لیدیه- نیروی 
بازدارنده از بدی در وجود آدمی

۱۱- مرگ پذی��ر و فان��ی- عب��ارت ب��االی مقال��ه- نفس 
آدم های خسته

۱۲- حرف اثبات- س��ال خورشیدی- نت سوم موسیقی- 
خرمای گجراتی 

۱۳- این��ک- به خان��ه بخت می رود- وجه رایج درکش��ور 
نیجریه

۱۴- از فن��ون ورزش کش��تی- آزم��وده ب��ودن در کاری- 
فوقانی

۱۵- توسل جستن به کسی- نوعی شنا
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مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

درگذشت امیراشرف آریان پور موسیقیدان و 
پژوهشگر 

»جهان صنعت«- امیراشرف آریان پور موسیقیدان، نویسنده 
و پژوهشگر پیشکسوت به علت ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. 
آریان پور کاش��انی متولد یکم تیرم��اه ۱۳۰۷ در تهران، از فارغ 
التحصیالن  هنرستان موسیقی ملی و دارای دکترای موزیکولوژی 
بود. این پژوهش��گر و نویسنده عرصه موسیقی همچنین دارای 

مدرک دکترای ادبیات و مدیریت از دانشگاه تهران بود.
آریان پور در رشته پژوهش و آموزش هنر نیز تحصیل کرد و 
یکی از شناخته شده ترین مدرسان هنر در مراکز علمی و آموزشی 
ایران به شمار می رفت. وی به همراه همسرش پری ثمر در زمینه 
آموزش و اجرای اُپرا در ایران فعالیت داشت و آثار ارزشمندی در 

حوزه های مختلف موسیقی ارائه داده است.
آریان پور حدود دو دهه قبل در جش��ن خانه موس��یقی به 
پاس یک عمر فعالیت پژوهشی و علمی تندیس خانه را دریافت 
کرد. مراسم تشییع و تدفین این موسیقیدان روز یکشنبه )نهم 
مردادماه( در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( برگزار خواهد شد.  
خانه موسیقی درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده آن 

مرحوم و جامعه فرهنگی و هنری کشور تسلیت می گوید.
مدیر کل دفتر موس��یقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
پیامی درگذشت استاد امیراشرف آریان پور، موسیقیدان و پژوهشگر 
پیشکسوت را تسلیت گفت. در متن پیام محمد اله یاری چنین 
آمده است: »استاد امیراشرف آریان پور، موسیقیدان و پژوهشگر 
پیشکسوت از جمع اهالی هنر موسیقی رخت سفر بربست. مرحوم 
آریان پور با پژوهش و نگارش کتاب های مرجع حوزه موسیقی از 
ماندگاران موس��یقی ایران اس��ت و با کارنامه پرباری که داشت 
از تاثیرگذارترین معلمان موس��یقی به شمار می رود که سال ها 
بی دریغ برای آموزش موس��یقی کوشید و فرهنگ موسیقی و 

آموزش موسیقی را عاشقانه میراث داری کرد.
او از نخستین مروجان هنر اپرا در ایران نیز بود و هنرش چند 
دهه بر تارک موسیقی درخشید. برگزاری مراسم یکصدمین سال 
تاسیس هنرستان موسیقی تهران در سال ۹۷ که با راهنمایی 
و حمایت او و همراهی پیشکس��وتان موسیقی در دوره تصدی 
مسوولیت دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری 
برگزار شد، فرصت همنشینی و بهره مندی از خاطراتش را برایم 

فراهم نمود.

تحقیق و نقد قصه های ابراهیم گلستان در یک کتاب 
»جهان صنعت«- کتاب »به جست وجوی گلستان: نگاهی 
به قصه های ابراهیم گلستان« نوشته ناستین )آسیه( جوادی 
منتشر شد. در این اثر، مجموعه آثار ادبی ابراهیم گلستان از 
نویسندگان داستان کوتاه، مورد تحقیق و نقد قرار گرفته است. 
مولف کوشیده در کتاب »به جست وجوی گلستان: نگاهی به 
قصه های ابراهیم گلس��تان« آنچه را که برای خواننده خاص 
و عام جذاب است و او را به خالقیت این نویسنده راهنمایی 

می کند در کتاب بازتاب دهد.
ناستین )آسیه( جوادی در توضیح سبک نگارش این کتاب 
توضیح داده است: »روشی که برای بررسی کتاب  انتخاب کردم 
در مرحله اول خواندن کلیه آثار در دسترس بود. سپس تک تک 
آثار به ترتیب تاریخ نگارش قصه، رمان و نمایش��نامه دوباره 
خوانده و یادداشت برداری شد. در این تحقیق سعی شده است 
به ش��ناخت ش��خصیت درونی و بیرونی زنان و مردان از دید 

نویسنده پرداخته شود.«
ساختار کلی کتاب ها بر این اساس است که ابتدا به شرح 
مختصر قصه، رمان یا نمایشنامه می  پردازد. سپس شخصیت ها 
به دو دسته مرد و زن تقسیم شده و معرفی مختصری از آنها به 
دست می  دهد. در ادامه، اثر را بررسی کرده و در انتهای کتاب 

طی یادداشتی به جهان بینی نویسنده اشاره ای دارد.
نویسنده به طور مش��خص به چهار کتاب گلستان که هر 

یک، مجموعه داستان هستند پرداخته است.
۱- »آذر، ماه آخر پاییز« ش��امل هفت داستان، چاپ یکم 
۱۳۲۷، چاپخانه نقش جهان-چاپ های بعدی ۱۳۴۸، ۱۳۵۱، 

۱۳۵۵. چاپ پنجم ۱۳۷۳.
۲- »شکار سایه« شامل چهار داستان، چاپ یکم ۱۳۳۴، 

چاپخانه می هن، چاپ چهارم ۱۳۷۳.
۳- »جوی و دیوار تش��نه« ش��امل ده داستان، چاپ یکم 
۱۳۴۶، انتشارات روزن تهران- چاپ های بعدی ۱۳۴۸، ۱۳۵۰، 

۱۳۵۵، ۱۳۷۲ انتشارات روزن نیوجرسی.
۴- »مد و مه« شامل سه داستان، چاپخانه میهن ۱۳۴۸، 

چاپ  چهارم ۱۳۷۳ انتشارات روزن نیوجرسی.
کتاب »به جست وجوی گلستان: نگاهی به قصه های ابراهیم 
گلستان« نوشته ناستین )آس��یه( جوادی با قیمت ۶۰ هزار 

تومان در انتشارات کوله پشتی منتشر شده است.

چرا مدیران روابط عمومی باسابقه در کلیه 
ارگان ها و سازمان ها تغییر می کنند

خسرو رفیعی*- روز سه شنبه که از نمایشگاه بانک، بورس، 
بیمه بازدید می کردیم، از مسووالن بیمه ها پرسیدم از آقای زندی چه 
خبر؟ گفتند دیروز هنگام افتتاح نمایشگاه تغییر کرد. آقای زندی برای 
تشکیل این نمایشگاه خیلی زحمت کشیده بود و به طور کلی یکی 
از مدیران باسابقه، توانمند و تالشگر در بخش روابط عمومی کشور 
است. به همین سادگی یک مدیر روابط عمومی را که هیچ گونه شائبه 
سیاسی هم  ندارد تغییر می دهند و نفر بعدی نه تنها تجربه ندارد 
حتی دانش ارتباطات و روابط عمومی هم ممکن است نداشته باشد 
را جایگزین اش می کنند. آنچه شاهد هستیم نشان دهنده عدم اطالع 
و آگاهی مدیران و مسووالن از نقش روابط عمومی در سازمان ها است 
و به خوبی می بینیم به دلیل همین عدم آگاهی اکثر سازمان های 
ما به مشکالت پیچیده ای در عرصه ارتباط و اعتمادسازی با مردم 
مواجه هستند. اگر درک صحیح از روابط عمومی داشته باشیم به 
خود اجازه نمی دهیم فرد غیرحرفه ای بر این مسندها نشسته و با 
آبرو و اعتبار سازمان بازی کند و شاهد آن باشیم که اعتماد مردم 

روز به روز کاهش می یابد.
*رییس انجمن روابط عمومی ایران

 دستمزد 20 میلیون دالری واکین فینیکس 
برای جوکر 2

»جهان صنعت«- اخیرا مجله ورایتی مبلغ دریافتی برخی از 
ستاره های سینما را فاش کرده و به دستمزد حیرت انگیز واکین 
فینیکس برای بازی در فیلم جوکر ۲ نیز اشاره کرده است. مدتی 
پیش که حدس ها و شایعاتی در رابطه با ساخت فیلم جوکر دو 
آغاز شد، تعدادی بیان کردند که احتماال واکین فینیکس برای 
حضور دوباره در این فیلم محبوب، مبلغ هنگفتی را به عنوان 
دس��تمزد دریافت می کند.حال در جدیدترین نس��خه مجله 
هفتگی ورایتی به دستمزد بعضی از بازیگران سینمای هالیوود 
اش��اره شده است که آمار و ارقام عجیبی در میان آنها دیده 
می ش��ود. طبق آماری که توس��ط ورایتی اعالم ش��ده، قرار 
است در فیلم جوکر دو، دستمزد ۴/۵ میلیون دالری واکین 
فینیکس که برای بازی در فیلم جوکر یک دریافت کرده بود، 
به ۲۰ میلیون دالر افزایش پیدا کند. مجله ورایتی در گزارشی 
درباره این ستاره سینما، واکین فینیکس، نوشت: همین امر در 
مورد واکین فینیکس نیز صدق می کند. وقتی او برای اولین 
بار در فیلم جوکر س��ال ۲۰۱۹ یکی از بدنام ترین ویلن های 
گاتهام را به تصویر کشید، فینیکس ۴/۵ میلیون دالر درآمد 
داش��ت. این فیلم بیش از ۱ میلیارد دالر فروش کرد و برای 
این بازیگر جایزه اسکار را نیز به ارمغان آورد. اگر برادران وارنر 
بخواهد واکین فینیکس را باز هم در نقش جوکر داشته باشد، 

۲۰ میلیون دالر برای استودیو هزینه خواهد داشت.
با اینکه ۲۰ میلیون دالر مبلغ بسیار زیادی است، اما درخواست 
فینیکس برای این مقدار دس��تمزد دور از انتظار نبوده و کامال 
عاقالنه و منطقی به نظر می رسد. بازیگران دیگری نیز در کنار 
فینیکس در این لیس��ت حضور داشتند. برای مثال دستمزد 
تام هاردی با بازی در فیلم venom ۳، بیست میلیون دالر، تام 
کروز با حضور در فیلم Top Gun: Maverick، بیش از صد 
 Barbie میلیون دالر، مارگو رابی و رایان گاسلینگ برای فیلم

هر کدام ۱۲/۵ میلیون دالر خواهد بود.

تغییر متن بیلبورد تبلیغاتی »شبکه مخفی زنان«
»جهان صنعت«- سریال »شبکه مخفی زنان« به کارگردانی 
افشین  هاش��می، در حالی که مجوز رسمی خود را از سازمان 
تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی )ساترا( 
درخصوص تبلیغ تهیه شده برای محتوا اخذ کرده است با برخورد 

ارشاد رو به رو شد.
با وجود اینکه پیش از این اعالم شده بود که طرح و جزئیات 
مربوط به تبلیغ محتواها الزم است تنها توسط ساترا بررسی و 
ممیزی شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تنها برای معرفی 
به شهرداری و نهاد های زیرمجموعه  آن وزارتخانه همکاری داشته 

باشند،  اما خلف وعده صورت گرفت.
در روزهای گذشته، برخالف این توافق، وزارت ارشاد استان 
تهران با وجود تایید کتبی ساترا در خصوص محتوای تبلیغاتی 
تهیه شده برای سریال »شبکه مخفی زنان«، دستوری مبنی 
بر لزوم انجام برخی تغییرات صادر کرد. بر اساس دستور فوق، 
متن تبلیغاتی این سریال روی بیلبورد، از »شبکه مخفی زنان 
تشکیل شد« به »شبکه مخفی زنان در راه است« تغییر پیدا 
کرد.این تغییر در حالی به نماوا ابالغ شد که تمامی برنامه ریزی ها 
برای چاپ و آغاز تبلیغات انجام شد و این پلتفرم آماده  پخش 
سریال اس��ت. در راس��تای این اقدام وزارت ارشاد، مدیرعامل 
نماوا طی نامه ای به محمدمهدی اسماعیلی، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، درخواست کرد که مرجع روال قانونی اخذ مجوز 
مشخص شود. سریال »شبکه مخفی زنان« قرار است در روزهای 

آینده به صورت اختصاصی از نماوا پخش شود.

 اجرای اُپرای عاشورا با بازآفرینی جدید
 در تاالر وحدت

»جهان صنعت«- اُپرای عاشورا با طراحی بهروز غریب پور 
از ۱۹ مرداد ماه در تاالر وحدت روی صحنه می رود.این اجرا از 
۱۹ مردادماه روایتی ویژه از واقعه عاشورا را در تاالر وحدت پیش 
روی تماشاگران قرار می دهد. بازآفرینی متن، طراحی و کارگردانی 
اپرای عاشورا توسط بهروز غریب پور با همکاری گروه عروسکی 
آران انجام شده است.بهزاد عبدی آهنگساز و محمد معتمدی، 
مصطفی محمودی و محمدرضا صادقی آواگران اپرای عاشورا 
هستند. این اپرا به همت بنیاد رودکی از ۱۹ مردادماه به مدت 

سه شب ساعت ۲۱ در تاالر وحدت روی صحنه می رود.
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و  مح��رم  »جهان صنع�ت«- 
عاش��ورا قطعا یک��ی از مهم ترین و 
بزرگ ترین رویداد ها برای کشور های 
اس��المی و همینطور جهان اس��ت. 
به همی��ن دلیل حفظ و انتقال این 
میراث به خصوص در جهان فعلی، 
امر مهمی اس��ت و باید از بستر های 
مختلف ب��رای گس��ترش آن بهره 
گرفت. یکی از این بستر ها، تولید آثار 
تلویزیونی است و از طرفی هم نباید 
از نقش مهم هن��ر هفتم در انتقال 

فرهنگ عاشورایی چشم پوشید.
سینما و تلویزیون ایران چه قبل و 
چه بعد از انقالب، از تفکر عاشورایی 
خالی نبوده، اما بالطبع در چند دهه 
اخیر تولید آث��ار مختلف با موضوع 
محرم و عاش��ورا افزایش پیدا کرده 
است. به بهانه آغاز ماه محرم تصمیم 
گرفته ایم در این گزارش تعدادی از 
آثار مطرح تلویزیونی و سینمایی را 
معرف��ی کنیم ک��ه در زمان خود با 
اس��تقبال زیادی روبه رو ش��دند. به 
بهانه آغاز ماه محرم، به مهمترین و 
مورد استقبال ترین آثار تلویزیونی و 
سینمایی با موضوع محرم و عاشورا 

در سال های اخیر می پردازیم.
»روایت عشق« � 

ای��ن س��ریال ب��ه کارگردان��ی 
انوش��یروان ارجمند در سال ۱۳۶۴ 
س��اخته شد و ش��اید یکی از اولین 
سریال های تلویزیونی بود که اتفاقات 
پیرام��ون واقع��ه عاش��ورا را روایت 

می کرد.
 این سریال با استقبال ویژه ای از 
سوی بینندگان تلویزیون مواجه شد 
و جنبه ای نوستالژیک برای تلویزیون 

ملی پیدا کرد.
»شب دهم« � 

در سال ۱۳۸۰ که محرم و عید 
نوروز همزمان ش��ده بود، س��ریال 
تلویزیونی »شب دهم« به کارگردانی 
حسن فتحی منتشر شد که چه در 
زمان انتش��ارش و چه در سال های 
بعد، به عنوان اثری شاخص با موضوع 
محرم ش��ناخته می شد و محبوبیت 

زیادی بین مردم پیدا کرده بود.
 در س��ال ۱۳۶۸ نی��ز فیلم��ی 
سینمایی به همین نام به کارگردانی 
جمال شورجه منتشر شد که داستانی 
مستقیم از عاشورا را روایت می کرد، 
اما برخی از اتفاقات فیلم در روز دهم 

محرم روی می دهد.
»طفالن مسلم« � 

این س��ریال که در سال ۱۳۸۷ 
و ب��ه کارگردانی مجتبی یاس��ینی 
س��اخته شد، یکی از س��ریال هایی 
است که در بین آثار عاشورایی کمتر 
به آن توجه شده؛ همان طور که نام 
سریال هم نشان می دهد، این سریال 

حکایت اسارت و پناهندگی کودکان 
خردس��ال مس��لم بن عقیل پس از 

شهادت پدرشان را روایت می کند.
»سفر سبز« � 

پس از موفقیت س��ریال »ش��ب 
دهم«، توجه به سریال س��ازی برای 
ایام محرم بیش��تر ش��د و یک سال 
پس از »ش��ب دهم«، سریال »سفر 
سبز« به کارگردانی محمد حسین 
لطیفی س��اخته شد. لطیفی در این 
سریال داستانی جذاب را با مفاهیم 

عاشورایی پیوند می زند
. داستان سریال در مورد پسری 
است که از کودکی به آلمان منتقل 
شده، اما اکنون تصمیم می گیرد به 
ایران بیاید و خانواده واقعی خود را 

پیدا کند.
»معصومیت از دست رفته« � 

سریال »معصومیت از دست رفته« 
به کارگردانی داوود میرباقری یکی 
دیگر از سریال های مناسبتی محرم 
است که با توجه به سابقه میرباقری 
در ساخت آثار تاریخی خیلی خوب 
مخاطبان��ش را پیدا ک��رد و در بین 
ماندگارترین آثار محرمی قرار گرفت. 
این سریال مستقیما به واقعه عاشورا 

نمی پ��ردازد، اما داس��تانی در مورد 
ش��خصیتی ب��ه نام ش��وذب روایت 
می کند که در ابتدا از یاران حضرت 
علی بود، اما اکنون خزانه دار کوفه و 

امویان شده است.
»مختارنامه« � 

سریال »مختارنامه« یکی دیگر 
از آثار تاریخی داوود میرباقری است 
که از مهم ترین سریال های مناسبتی 
محس��وب می ش��ود و چندین بار از 
شبکه های مختلف پخش شده است. 
این سریال متمرکز بر داستان مختار 
ثقفی اس��ت و به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم به قیام امام حسین )ع(، 
وقایع عاش��ورا و اتفاقات پس از آن 
می پ��ردازد. واقع گرایی و باورپذیری 
این س��ریال، آن را در زمره یکی از 
پراستقبال ترین سریال های مناسبتی 

و عاشورایی قرار می دهد.
»سفیر« � 

اولین فیلم ایرانی که مس��تقیما 
پیرامون حادثه عاش��ورا تولید شده، 
فیلم »سفیر« ساخته فریبرز صالح 
اس��ت. این فیل��م در اولی��ن دوره 
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد 
و همچنین عنوان پرفروش ترین فیلم 

س��ال را در زمان اکرانش به دس��ت 
آورد. این فیلم گوش��ه ای از زندگی 
قیس ابن مسهر را به تصویر کشیده، 
او نماینده امام حسین )ع( است که با 
نامه ای برای سلیمان خزاعی به طرف 
کوفه می رود و در راه به دست عمال 
اب��ن زیاد، والی کوفه دس��تگیر و به 

زندان افکنده می شود.
»روز واقعه« � 

ش��اید ب��رای ع��ده کثی��ری از 
مخاطبان وقتی صحبت از عاش��ورا 
می ش��ود، اولین فیلم سینمایی که 
ب��ه خاط��ر دارن��د، »روز واقعه« به 
کارگردانی شهرام اسدی و نویسندگی 
بهرام بیضایی باشد. این فیلم داستان 
جوانی مس��یحی به ن��ام عبداهلل را 
روای��ت می کند که تازه به اس��الم 
روی آورده و در جریان عروس��ی با 
راحله، ندایی می ش��نود که او را به 
یاری فرامی خواند. عبداهلل به سمت 
کربال می تازد و هنگام عصر عاشورا 

به کربال می رسد.
»هیهات« � 

شاید بش��ود از هیهات به عنوان 
تنها فیلم عاشورایی سینمای ایران 
در یکی دو دهه اخیر نام برد؛ فیلمی 

که ب��ا نگاهی تمثیلی ب��ه مفاهیم 
عاش��ورایی این قابلیت را داشت که 
بتوان��د جایگزینی ب��رای فیلم روز 
واقعه باشد. این فیلم چهاراپیزودی 
با درونمای��ه ای مذهبی و اعتقادی، 
س��عی در نمای��ش چهار گوش��ه از 
ارتب��اط مردمان معاصر با فرهنگ و 

منش عاشورایی دارد.
»رستاخیز« � 

و  عظیم تری��ن  »رس��تاخیز« 
پرهزینه ترین فیلم س��ینمایی است 
که به ش��رح واقعه عاشورا پرداخته 
اس��ت. این فیلم در س��ال ۱۳۹۱ و 
ب��ه کارگردانی احمدرض��ا درویش 
س��اخته شده، اما پس از حواشی ای 
که س��ال ها قبل برای آن ایجاد شد 
هنوز هم نتوانس��ته اکران شود. این 
اثر سینمایی به صورت مستقیم به 
س��راغ شرح واقع روز عاشورا رفته و 
س��عی کرده تصویری صریح از این 
حادثه عظی��م را به نمایش بگذارد. 
این فیلم از حضور بازیگرانی، چون 
پوریا پورسرخ، حسین پورشیرازی، 
فره��اد قائمیان، باب��ک حمیدیان، 
مهتاب کرامتی، ش��قایق فراهانی و 

لیال بلوکات بهره برده است.
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